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USTAWA

z dnia 10 lipca 2007 r.

o dotacji przeznaczonej dla przedsi´biorstwa paƒstwowego Zak∏ady Chemiczne „Tarnowskie Góry”
w Tarnowskich Górach w likwidacji

Art. 1. Ustawa okreÊla cel i zakres wykorzystania
oraz sposób udzielenia dotacji przeznaczonej dla
przedsi´biorstwa paƒstwowego Zak∏ady Chemiczne
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwida-
cji, zwanego dalej „Zak∏adem”.

Art. 2. Dotacj´ przeznacza si´ na dofinansowanie
prac zabezpieczajàcych przedsi´wzi´cie „Ochrona
G∏ównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 — Gliwi-
ce, przez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów
wraz z rekultywacjà terenów ska˝onych Zak∏adów
Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Gó-
rach w likwidacji”, w zakresie:

1) eksploatacji oczyszczalni Êcieków;

2) monitoringu Êrodowiska na terenie i w rejonie Za-
k∏adu;

3) dozorowania mienia i wykonywania prac napraw-
czych na terenie Zak∏adu obj´tego przedsi´wzi´-
ciem.

Art. 3. Dotacj´ na wykonanie zadaƒ, okreÊlonych
w art. 2, przyznaje si´ na wniosek Zak∏adu, na podsta-
wie zaakceptowanego przez Wojewod´ Âlàskiego:

1) programu likwidacji przedsi´biorstwa;

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego prac pla-
nowanych do wykonania.

Art. 4. 1. Podstawà przyznania dotacji na wykona-
nie zadaƒ, okreÊlonych w art. 2, jest umowa zawarta
mi´dzy Wojewodà Âlàskim a Zak∏adem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci zobowiàzanie Zak∏adu do wykonywa-
nia zadaƒ, okreÊlonych w art. 2, wysokoÊç dotacji i ter-
miny przekazywania Êrodków finansowych, sposób
rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.

Art. 5. Przyznana przez Wojewod´ Âlàskiego dota-
cja jest przekazywana, w terminach okreÊlonych
w umowie, na specjalnie w tym celu wyodr´bniony
przez Zak∏ad rachunek bankowy.

Art. 6. Zak∏ad otrzymujàcy dotacj´ sk∏ada Wojewo-
dzie Âlàskiemu, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
sprawozdanie zawierajàce rozliczenie rzeczowo-finan-
sowe zrealizowanych zadaƒ.

Art. 7. Dysponentem dotacji na wykonanie zadaƒ,
okreÊlonych w art. 2, jest Wojewoda Âlàski.

Art. 8. Dotacja na zadania, okreÊlone w art. 2, zo-
stanie wykorzystana do dnia uznania przedsi´bior-
stwa za zlikwidowane, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2007 r.

Art. 9. Ustawa ma zastosowanie do wydatków po-
noszonych przez Zak∏ad od dnia 1 stycznia 2007 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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