
rzàdzane na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu,
w terminach:

1) do 25 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni
— sprawozdanie miesi´czne;

2) do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego po rozlicza-
nym roku bud˝etowym — sprawozdanie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporzàdzeniu,
wraz z miesi´cznymi sprawozdaniami stanowià pod-
staw´ do dokonywania wyp∏aty zaliczki dotacji na mie-
siàc nast´pujàcy po miesiàcu, którego sprawozdanie
dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
zaliczki dotacji otrzymywanej:

1) na miesiàc grudzieƒ;

2) na cele, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy.

§ 12. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki cza-
sowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji
w przypadku, gdy podmiot, który otrzyma∏ dotacj´, nie
przed∏o˝y∏ w wyznaczonym terminie sprawozdaƒ,
o których mowa w rozporzàdzeniu, i wykorzysta∏ rat´
dotacji na inne cele ni˝ okreÊlone we wniosku o przy-
znanie raty dotacji.

§ 13. 1. Cofni´cie dotacji nast´puje, je˝eli podmiot
wykorzysta∏ dotacj´ niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobra∏ dotacj´ w nadmiernej wysokoÊci.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawc´
w sposób okreÊlony w ust. 1 podlega zwrotowi  wraz
z odsetkami  w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych na rachunek:

1) z którego zosta∏a pobrana, je˝eli zwrot nast´puje
w tym samym roku, w którym zosta∏a pobrana;

2) bie˝àcy-subkonto dochodów bud˝etowych mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, je˝eli zwrot
nast´puje w nast´pnym roku.

3. Odsetki,  o których mowa w ust. 2, nalicza si´ od-
powiednio od dnia przekazania dotacji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nie-
prawid∏owego obliczenia dotacji.

§ 14. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej
wysokoÊci zwrotowi podlega ta cz´Êç dotacji, która zo-
sta∏a nadmiernie pobrana.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczo-
nych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia
(Dz. U. Nr 56, poz. 586 oraz z 2002 r. Nr 50, poz. 452).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

oraz MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci w zakresie przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wype∏niania.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów nie-

bezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór formularza rocznego sprawoz-
dania z dzia∏alnoÊci w zakresie przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wype∏nia-
nia, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-
∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
oraz Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 2072)
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