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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 28 wrzeÊnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw
Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
5 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia
b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) us∏ugi niezb´dne do realizacji inwestycji,
w tym nadzór i badania potwierdzajàce osiàgni´cie efektu ekologicznego.”;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sektorze rybo∏ówstwa pomocy udziela si´
z uwzgl´dnieniem przepisów rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz
Wytycznych do celów analizy pomocy paƒstwa dla rybo∏ówstwa i akwakultury (Dz. Urz.
UE C 84 z 03.04.2008, str. 10).”;
3) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 ust. 1
pkt 2—4, mo˝e byç udzielona pod warunkiem, ˝e wniosek o udzielenie pomocy
zosta∏ z∏o˝ony przed dniem rozpocz´cia
realizacji inwestycji.
2. Przez rozpocz´cie realizacji inwestycji nale˝y rozumieç rozpocz´cie robót budowlanych lub zaciàgni´cie zobowiàzania do
zamówienia urzàdzeƒ lub robót budowlanych.
3. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca pomoc, o której mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2—4, mo˝e byç udzielona,
je˝eli z dokumentacji za∏àczonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, ˝e inwe———————
1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666
i Nr 130, poz. 1070.

stycja bez pomocy nie by∏aby w ogóle realizowana, a w szczególnoÊci, ˝e:
1) inwestycja referencyjna (bez pomocy)
jest wiarygodna i stanowi ekonomicznie racjonalnà alternatyw´ dla inwestycji;
2) inwestycja nie jest wystarczajàco rentowna, aby przedsi´biorca podjà∏ si´
jej realizacji bez pomocy.”;
4) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. WartoÊç kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych dochodów i oszcz´dnoÊci dyskontuje si´
na dzieƒ udzielenia pomocy z zastosowaniem
stopy dyskonta równej stopie bazowej, ustalanej przez Komisj´ Europejskà i publikowanej
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej,
powi´kszonej o 100 punktów bazowych.”;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1—3, liczona jako stosunek
ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
nie mo˝e przekraczaç 50 %.
2. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa
w § 4 ust. 1 pkt 4, liczona jako stosunek
ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, nie
mo˝e przekraczaç 60 %.
3. W przypadku pomocy, o której mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2—4, jej maksymalnà intensywnoÊç podwy˝sza si´ o:
1) 10 punktów procentowych — w przypadku Êredniego przedsi´biorcy;
2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikroprzedsi´biorcy i ma∏ego
przedsi´biorcy.
4. Za mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ uznaje si´ mikroprzedsi´biorstwo, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwo w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporzàdzenia w sprawie
wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3).”;
6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli ca∏kowita pomoc udzielana przedsi´biorcy na realizacj´ inwestycji, o której mowa
w § 2 ust. 2, przekracza 7 500 000 euro, pomoc
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.”;
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7) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1:
1) zamierza skorzystaç lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzacj´, je˝eli
wraz z notyfikacjà projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ informacja o pomocy zosta∏a przekazana do Komisji Europejskiej, lub
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2) prowadzi dzia∏alnoÊç w sektorze górnictwa
w´gla.”.
§ 2. Wnioski o udzielenie pomocy z∏o˝one i nierozpatrzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
rozpatruje si´ zgodnie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2009 r.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki

