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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 52. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2003 r. ustawę

o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz
ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 11 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy

 - Prawo ochrony środowiska

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz.U. Nr 74,
poz. 856) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

�3. Zwalnia się jednostki likwidujące zakłady górnicze z wpłat z zysku po
opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa, określonych
w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw
państwowych, w takiej wysokości, jaka wynika z umorzonych zobowiązań
powstałych w wyniku działalności likwidacyjnej tych jednostek.�;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

�Art. 7. 1. Na terenach jednostek prowadzi się prace mające na celu:

1) likwidację zakładów górniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96,
z późn. zm.)1),

2) rekultywację terenów pogórniczych w rozumieniu przepisów o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.

2. Wydatki na prace, o których mowa w ust. 1, jak również wydatki poniesione
na restrukturyzację zatrudnienia w jednostkach, są finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości nieprzekraczającej dotacji określonej na ten cel w rocznym
planie finansowym tego funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy
budżetowej na dany rok.�.

Art. 2.  

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr
115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz.
1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721) wprowadza się następujące
zmiany:

                                                
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz.

726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr
153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.
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1) w art. 410 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

�5a) wydatki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o
restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz.U. Nr 74, poz. 856),�;

2) w art. 411 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

�1a. Finansowanie celów określonych w art. 410 ust. 1 pkt 5a odbywa się w formie
dotacji. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na ten cel określa roczny plan
finansowy Narodowego Funduszu. Wysokość dotacji określa szczegółowy
harmonogram prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i
zakres zadań, wysokość niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony
przez Narodowy Fundusz.�.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek BOROWSKI
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