
Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób ustalania wysokoÊci i rozliczania dotacji
podmiotowej i celowej przyznawanych przedsi´-
biorstwu paƒstwowemu u˝ytecznoÊci publicznej
— „Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów Promie-
niotwórczych” — zwanemu dalej „Zak∏adem”,
w tym rodzaje dokumentów i danych, jakie powin-
ny byç uwzgl´dnione przy ustalaniu i rozliczaniu
tych dotacji;

2) sposób ustalania op∏at z tytu∏u dzia∏alnoÊci wyko-
nywanej przez Zak∏ad oraz czynniki, jakie nale˝y
braç pod uwag´ przy ustalaniu op∏at, tryb i termin
podawania cennika us∏ug Zak∏adu do publicznej
wiadomoÊci;

3) sposób prowadzenia gospodarki finansowej Za-
k∏adu, w tym kontroli sprawozdaƒ finansowych
i wyboru bieg∏ych do ich badania, oraz organ w∏a-
Êciwy do zatwierdzania rocznych sprawozdaƒ fi-
nansowych, tryb zbywania sk∏adników majàtko-
wych, sposób finansowania wynagrodzeƒ i inwe-
stycji, a tak˝e tryb podejmowania decyzji w spra-
wach finansowych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „mini-
strze” — rozumie si´ przez to ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa.

Rozdzia∏ 2

Sposób ustalania wysokoÊci i rozliczania
dotacji podmiotowej

§ 2. 1. Dyrektor Zak∏adu sk∏ada wniosek o udziele-
nie dotacji podmiotowej do ministra w terminie do
dnia 30 kwietnia roku poprzedzajàcego rok, którego
wniosek dotyczy.

2. Podstawà do obliczenia dotacji podmiotowej dla
Zak∏adu jest ró˝nica mi´dzy planowanymi kosztami
koniecznymi do poniesienia przez Zak∏ad na realizacj´
zadaƒ okreÊlonych w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe a planowany-
mi do osiàgni´cia przychodami z tego tytu∏u.

3. Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej po-
winien zawieraç:

1) szczegó∏owe wskazanie zadaƒ przewidzianych do
realizacji w ramach celów, o których mowa
w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
— Prawo atomowe; 

2) wskazanie kwoty dotacji, o jakà wnosi Zak∏ad;

3) uzasadnienie.

§ 3. 1. Dotacj´ podmiotowà rozlicza si´ na podsta-
wie rocznego raportu z wykonywanej dzia∏alnoÊci 
finansowanej z dotacji podmiotowej, zwanego dalej
„raportem”.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega bada-
niu przez bieg∏ego rewidenta.

3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania,
o którym mowa w ust. 2, dokonuje minister spoÊród
ofert przedstawionych przez dyrektora Zak∏adu.

§ 4. Raport, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:

1) informacj´ opisowà z wykonywanej dzia∏alnoÊci 
finansowanej z dotacji podmiotowej;

2) informacj´ o wysokoÊci otrzymanych dotacji;

3) zestawienie przychodów i kosztów z tytu∏u:

a) dzia∏alnoÊci obj´tej dotacjà,

b) dzia∏alnoÊci w zakresie post´powania z odpada-
mi niebezpiecznymi,

c) innej dzia∏alnoÊci okreÊlonej w statucie Zak∏adu,

d) pozosta∏ych przychodów i kosztów;

4) zestawienie kosztów w uk∏adzie rodzajowym w po-
dziale na poszczególne zadania. 

§ 5. Zak∏ad przekazuje ministrowi raport: 

1) miesi´czny — do 20 dnia miesiàca za poprzedni
miesiàc;

2) roczny — do koƒca lutego roku nast´pnego.

Rozdzia∏ 3

Sposób ustalania wysokoÊci i rozliczania
dotacji celowej

§ 6. 1. Dyrektor Zak∏adu sk∏ada wniosek o udziele-
nie dotacji celowej do ministra w przypadku koniecz-
noÊci realizacji uzasadnionej inwestycji.
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2. Podstawà ustalenia wysokoÊci dotacji celowej
dla Zak∏adu jest ∏àczna suma kosztów realizacji inwe-
stycji zwiàzanych z wykonywaniem dzia∏alnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 114 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe.

3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien
zawieraç:

1) szczegó∏owe okreÊlenie inwestycji zwiàzanych
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 114 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe;

2) wskazanie kwoty dotacji oraz wysokoÊci wk∏adu
w∏asnego Zak∏adu;

3) uzasadnienie obejmujàce w szczególnoÊci:

a) okreÊlenie potrzeb i za∏o˝eƒ inwestycji,

b) oszacowanie efektów rzeczowych inwestycji,

c) szacowanà wartoÊç inwestycji,

d) harmonogram realizacji inwestycji.

4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizacj´
obiektu budowlanego powinien zawieraç dodatkowo: 

1) dokument stwierdzajàcy prawo do dysponowania
nieruchomoÊcià na cele budowlane;

2) kopi´ decyzji o pozwoleniu na budow´, o ile jest
wymagana zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 7. 1. Podstawà rozliczenia dotacji celowej jest spra-
wozdanie z wykorzystania Êrodków finansowych z dota-
cji celowej na realizacj´ inwestycji zwiàzanych z wyko-
nywaniem dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 114 ust. 1
i 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomo-
we, zbadane przez bieg∏ego rewidenta pod wzgl´dem
zgodnoÊci ze stanem faktycznym.

2. Zak∏ad przekazuje ministrowi sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1, w terminie:

1) do koƒca drugiego miesiàca po zakoƒczeniu reali-
zacji inwestycji;

2) do koƒca lutego ka˝dego roku nast´pnego —
w przypadku realizacji inwestycji wieloletniej.

3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania,
o którym mowa w ust. 1, nast´puje na zasadach okreÊ-
lonych w § 3 ust. 3.

4. Oceny prawid∏owoÊci wykorzystania dotacji do-
konuje minister w terminie 30 dni od dnia otrzymania
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 4

Sposób ustalania op∏at, tryb i termin podawania
do publicznej wiadomoÊci cennika us∏ug Zak∏adu

§ 8. 1. Zak∏ad z tytu∏u wykonywania dzia∏alnoÊci
pobiera op∏aty, których wysokoÊç okreÊla, z zastrze˝e-

niem ust. 4, ustalany corocznie cennik us∏ug Zak∏adu
zatwierdzany przez ministra.

2. Projekt cennika na dany rok przedk∏ada dyrektor
Zak∏adu do zatwierdzenia przez ministra w terminie do
dnia 30 listopada roku poprzedzajàcego.

3. Minister zatwierdza cennik na dany rok do dnia
31 grudnia roku poprzedzajàcego.

4. Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej przez
Zak∏ad w zakresie post´powania z odpadami niebez-
piecznymi sà ustalane w umowie cywilnoprawnej.

§ 9. 1. Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci wykonywanej
przez Zak∏ad, o których mowa w art. 118 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe,
ustala si´ odpowiednio do rodzaju odpadów promie-
niotwórczych, wypalonego paliwa jàdrowego, mate-
ria∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwórczych, innych
substancji promieniotwórczych, sposobu ich przecho-
wywania, przetwarzania i sk∏adowania oraz niezb´d-
nych Êrodków ich transportu.

2. Podstaw´ do ustalania op∏at stanowià koszty:

1) dla odpadów promieniotwórczych:

a) kwalifikacji odpadów,

b) czynnoÊci zwiàzanych z przetwarzaniem tych
odpadów, uzale˝nione od ich kategorii, specy-
ficznych w∏asnoÊci, stopnia zagro˝enia dla Êro-
dowiska i rodzaju opakowania,

c) transportu, przechowywania i sk∏adowania;

2) dla wypalonego paliwa jàdrowego:

a) kwalifikacji paliwa,

b) czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem pali-
wa do przechowywania i sk∏adowania, uzale˝-
nione od jego stanu, stopnia wypalenia i masy
uranu 235 w paliwie Êwie˝ym,

c) transportu, przechowywania i sk∏adowania;

3) dla materia∏ów jàdrowych, êróde∏ promieniotwór-
czych:

a) kwalifikacji materia∏ów i êróde∏,

b) transportu i konwojowania,

c) demonta˝u,

d) czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem mate-
ria∏ów i êróde∏ do ich przechowywania i sk∏ado-
wania,

e) przechowywania i sk∏adowania.

§ 10. Zak∏ad udost´pnia, w swojej siedzibie i na
stronie internetowej, do publicznej wiadomoÊci cen-
nik us∏ug, o którym mowa w § 8 ust. 1, w terminie
7 dni od dnia zatwierdzenia cennika przez ministra.
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Rozdzia∏ 5

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej
Zak∏adu, tryb zbywania sk∏adników majàtkowych,

sposób finansowania wynagrodzeƒ i inwestycji
oraz tryb podejmowania decyzji

w sprawach finansowych

§ 11. Zak∏ad jest zobowiàzany do:

1) prowadzenia odr´bnej ewidencji dla dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z realizacjà zadaƒ okreÊlonych w art. 119
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe oraz dla pozosta∏ej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, w tym do prawid∏owego przypisywania
przychodów i kosztów na podstawie konsekwent-
nie stosowanych i majàcych obiektywne uzasad-
nienie metod;

2) jasnego okreÊlenia w dokumentacji, o której mowa
w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z póên. zm.1)), zasad prowadzenia odr´bnej ewi-
dencji oraz metod przypisywania kosztów i przy-
chodów, o których mowa w pkt 1.

§ 12. 1. Zak∏ad prowadzi gospodark´ finansowà na
podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.

2. Roczny plan rzeczowo-finansowy sporzàdza si´
w podziale na dzia∏alnoÊç obj´tà dotacjà podmiotowà
i celowà oraz pozosta∏à dzia∏alnoÊç.

3. Roczny plan rzeczowo-finansowy Zak∏adu za-
wiera w szczególnoÊci:

1) szacunkowà wysokoÊç wp∏ywów finansowych,
w tym wysokoÊç dotacji i za∏o˝onych przychodów
w∏asnych; 

2) zestawienie kosztów dzia∏alnoÊci w uk∏adzie kalku-
lacyjnym i rodzajowym, z podzia∏em na koszty
bezpoÊrednie i poÊrednie oraz ze wskazaniem êró-
de∏ ich finansowania; 

3) rzeczowy wykaz sk∏adników aktywów trwa∏ych,
których nabycie b´dzie sfinansowane ze Êrodków
w∏asnych;

4) prognoz´ wyniku finansowego.

§ 13. 1. Dyrektor Zak∏adu sporzàdza roczny plan
rzeczowo-finansowy i przedstawia go do zatwierdze-
nia ministrowi w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzajàcego rok obrotowy.

2. Minister zatwierdza roczny plan rzeczowo-finan-
sowy Zak∏adu w terminie do dnia 31 grudnia roku po-
przedzajàcego rok obrotowy.

§ 14. 1. Dyrektor Zak∏adu przedstawia ministrowi
roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Zak∏adu, sporzàdzone zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowo-
Êci, w terminie do koƒca lutego roku nast´pnego. 

2. Dyrektor Zak∏adu przedstawia w rocznym spra-
wozdaniu finansowym propozycj´ podzia∏u wyniku 
finansowego w sposób okreÊlony w przepisach usta-
wy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6,
poz. 27, z póên. zm.2)).

3. Roczne sprawozdanie finansowe Zak∏adu podle-
ga badaniu przez bieg∏ego rewidenta.

4. Wybór podmiotu uprawnionego do badania,
o którym mowa w ust. 3, nast´puje na zasadach okreÊ-
lonych w § 3 ust. 3. 

5. Roczne sprawozdanie finansowe Zak∏adu wraz
z opinià i raportem z przeprowadzonego badania tego
sprawozdania dyrektor Zak∏adu przedk∏ada do za-
twierdzenia ministrowi.

§ 15. Minister zatwierdza:

1) roczne sprawozdanie finansowe,

2) sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zak∏adu,

3) raport, o którym mowa w § 3 ust. 1

— do koƒca marca roku nast´pnego.

§ 16. 1. Zak∏ad prowadzi rachunek bie˝àcy, s∏u˝àcy
do rozliczeƒ operacji finansowych zwiàzanych z reali-
zacjà przychodów i wydatków.

2. Przychody i wydatki ze Êrodków dotacji sà ewi-
dencjonowane na rachunku bie˝àcym Zak∏adu w for-
mie subkonta.

3. Na ˝àdanie ministra dyrektor Zak∏adu przedk∏a-
da kopie dokumentów potwierdzajàcych wydatkowa-
nie Êrodków finansowych.

§ 17. 1. Zak∏ad jest zobowiàzany uzyskaç zgod´ mi-
nistra na dokonanie czynnoÊci prawnej w zakresie roz-
porzàdzenia sk∏adnikami aktywów trwa∏ych w rozu-
mieniu przepisów o rachunkowoÊci, zaliczonymi do
wartoÊci niematerialnych i prawnych, rzeczowych ak-
tywów trwa∏ych lub inwestycji d∏ugoterminowych,
w tym oddania tych sk∏adników do korzystania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub
ich wniesienia jako wk∏adu do spó∏ki lub spó∏dzielni,
je˝eli wartoÊç rynkowa przedmiotu rozporzàdzenia
przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 10 000 eu-
ro, obliczonej na podstawie Êredniego kursu og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski wed∏ug stanu z dnia
wystàpienia o zgod´.
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r.
Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 154, poz. 791, z 2002 r.
Nr 156, poz. 1301 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353.



2. Sprzeda˝ sk∏adników aktywów trwa∏ych, o któ-
rych mowa w ust. 1, odbywa si´ w drodze przetargu
publicznego zorganizowanego stosownie do przepi-
sów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3)).

§ 18. Decyzje w sprawach finansowych Zak∏adu
podejmuje dyrektor Zak∏adu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finan-
sowej przedsi´biorstw paƒstwowych oraz zatwierdzo-
nym na dany rok planem rzeczowo-finansowym.

§ 19. 1. Wynagrodzenia pracowników Zak∏adu sà
finansowane ze Êrodków dotacji oraz z pozosta∏ych
przychodów w proporcjach i kwotach ustalonych
w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym. 

2. Nabycie lub wytwarzanie sk∏adników aktywów
trwa∏ych, których wartoÊç nie przekracza równowarto-
Êci w z∏otych kwoty 20 000 euro, sà finansowane ze
Êrodków w∏asnych Zak∏adu.

3. Inwestycje, których wartoÊç przekracza równo-
wartoÊç w z∏otych kwoty 20 000 euro, mogà byç dofi-
nansowane z dotacji celowej, zgodnie z art. 119 ust. 1a
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 20. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie rozliczania dota-
cji podmiotowej, pobierania op∏at oraz prowadzenia
gospodarki finansowej przedsi´biorstwa paƒstwowe-
go u˝ytecznoÊci publicznej — „Zak∏ad Unieszkodliwia-
nia Odpadów Promieniotwórczych” (Dz. U. Nr 163,
poz. 1344).

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.

1312
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Nadzoru Budowlanego

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu
G∏ównemu Urz´dowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U.
Nr 24, poz. 216, z póên. zm.2)) w za∏àczniku w § 4 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. W sk∏ad G∏ównego Urz´du wchodzà nast´pujàce
komórki organizacyjne:

1) Departament Prawno-Organizacyjny;

2) Departament Orzecznictwa Administracji Ar-
chitektoniczno-Budowlanej;

3) Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowla-
nego;

4) Departament do spraw Budownictwa na Tere-
nach Zamkni´tych;

5) Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej;

6) Departament Skarg i Wniosków; 

7) Departament Wyrobów Budowlanych;

8) Biuro Dyrektora Generalnego;

9) Biuro Bud˝etu i Finansów;

10) Wydzia∏ Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Stanowisko do spraw Audytu Wewn´trznego.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 517, z 2002 r. Nr 231,
poz. 1950, z 2004 r. Nr 152, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 155,
poz. 1111.


