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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre
inwestycje w ochronie Êrodowiska

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz
z 2006 r. Nr 191, poz. 1411) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie ustanawia program pomo-
cowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na in-
westycje w ochronie Êrodowiska:

1) s∏u˝àce dostosowaniu istniejàcych instalacji do
wymogów najlepszych dost´pnych technik, w ro-
zumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199
i Nr 170, poz. 1217), w szczególnoÊci na dostoso-
wanie do wymogów ochrony Êrodowiska istniejà-
cych instalacji, które podlegajà przepisom rozpo-
rzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych
powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska
jako ca∏oÊci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

2) s∏u˝àce ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów
ochrony Êrodowiska instalacji, urzàdzeƒ i warun-
ków prowadzenia dzia∏alnoÊci podlegajàcych

przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658),

3) s∏u˝àce redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw,
w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów
ochrony Êrodowiska êróde∏ spalania paliw o mocy
od 50 MW,

4) dotyczàce gospodarki odpadami, w szczególnoÊci
na realizacj´ inwestycji i programów, zwiàzanych
z istniejàcymi instalacjami, przyczyniajàcych si´
do rozwiàzywania problemów odpadów przemy-
s∏owych lub niebezpiecznych zgodnie z wymoga-
mi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.1))

— udzielanej zgodnie z art. 405 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska oraz

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.



przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1628/2006
z dnia 24 paêdziernika 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej po-
mocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 1.11.2006,
str. 29, z póên. zm.), zwanej dalej „pomocà”.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
udzielania pomocy w sektorach:

1) hutnictwa ˝elaza i stali;

2) górnictwa w´gla;

3) budownictwa okr´towego;

4) w∏ókien syntetycznych;

5) rybo∏ówstwa i akwakultury;

6) rolnictwa w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z pro-
dukcjà pierwotnà produktów, o których mowa
w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspól-
not´ Europejskà (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002);

7) dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wytwarzaniem i obrotem
produktami majàcymi imitowaç lub zast´powaç
mleko i przetwory mleczne, o których mowa
w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony
oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem i prze-
tworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987,
str. 36, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z póên. zm.).

3. Stosowanie warunków udzielania pomocy,
okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu, zwalnia
z obowiàzku notyfikacji do Komisji Europejskiej pro-
jektu takiej pomocy.

4. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcy, nale-
˝y przez to rozumieç mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego
i Êredniego przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 2 za∏àcz-
nika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒ-
stwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141,
z póên. zm.).

§ 2. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana na realizacj´ no-
wej inwestycji.

2. Za nowà inwestycj´ uznaje si´:

1) inwestycj´ w Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niemate-
rialne i prawne zwiàzane z tworzeniem nowego
przedsi´biorstwa, rozbudowà istniejàcego przed-
si´biorstwa, dywersyfikacjà produkcji przedsi´-
biorstwa przez wprowadzanie nowych dodatko-
wych produktów lub zasadniczà zmianà dotyczàcà
procesu produkcyjnego w istniejàcym przedsi´-
biorstwie, lub

2) nabycie Êrodków trwa∏ych bezpoÊrednio zwiàza-
nych z przedsi´biorstwem, które zosta∏o zlikwido-
wane lub zosta∏oby zlikwidowane, gdyby zakup
nie nastàpi∏, przy czym Êrodki nabywane sà przez
niezale˝nego inwestora.

3. Za nowà inwestycj´ nie uznaje si´ w szczególno-
Êci:

1) inwestycji prowadzàcej jedynie do odtworzenia
zdolnoÊci produkcyjnych;

2) nabycia udzia∏ów lub akcji przedsi´biorstwa.

4. W ramach pomocy mogà byç wspierane nast´-
pujàce rodzaje inwestycji:

1) zmiany technologii s∏u˝àce eliminowaniu szkodli-
wych oddzia∏ywaƒ i ucià˝liwoÊci przez zapobiega-
nie emisjom do Êrodowiska;

2) zmiany technologii s∏u˝àce zmniejszeniu zapotrze-
bowania na energi´, wod´ oraz surowce, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem wykorzystania ciep∏a od-
padowego oraz ograniczenia iloÊci wytwarzanych
odpadów;

3) zmiany technologii ukierunkowane na ogranicze-
nie wielkoÊci emisji niektórych substancji i energii
do poziomu okreÊlonego w przepisach krajowych
i w przepisach Unii Europejskiej oraz w dokumen-
tach referencyjnych najlepszych dost´pnych tech-
nik;

4) inwestycje w urzàdzenia lub instalacje ogranicza-
jàce emisje do Êrodowiska, których zastosowanie
jest niezb´dne dla dotrzymania zaostrzajàcych si´
standardów emisyjnych lub granicznych wielkoÊci
emisji charakteryzujàcych najlepsze dost´pne
techniki, gdy redukcje emisji osiàgalne przez zmia-
ny technologii i dzia∏ania operacyjne nie sà w tym
zakresie wystarczajàce;

5) budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni
lub podczyszczalni Êcieków;

6) budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów
kanalizacji;

7) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji
wykorzystywanych w prowadzonej w przedsi´-
biorstwie dzia∏alnoÊci, w celu osiàgni´cia wyma-
ganych standardów jakoÊci odprowadzanych Êcie-
ków;

8) przebudowa lub rozbudowa obiektów spalania pa-
liw i systemów ciep∏owniczych;

9) przebudowa urzàdzeƒ lub wyposa˝enie obiektów
spalania paliw w urzàdzenia lub instalacje do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏o-
wych;

10) konwersja obiektów spalania paliw na rozwiàzania
przyjazne Êrodowisku;

11) inwestycje w produkcj´ skojarzonà energii elek-
trycznej i ciep∏a;
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12) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem obiektów o charakterze
regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajo-
wym i wojewódzkimi planami gospodarki odpada-
mi;

13) budowa, rozbudowa lub przebudowa urzàdzeƒ do
odzysku, w szczególnoÊci recyklingu, lub uniesz-
kodliwiania odpadów opakowaniowych i pou˝yt-
kowych;

14) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do
przekszta∏cania odpadów w celu u∏atwienia ich
magazynowania i transportu oraz przygotowania
do odzysku lub unieszkodliwiania;

15) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do
zbierania odpadów, w szczególnoÊci odpadów nie-
bezpiecznych;

16) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urzàdzeƒ
w celu minimalizacji iloÊci wytwarzanych odpa-
dów;

17) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urzàdzeƒ
w celu zapewnienia w∏aÊciwego ewidencjonowa-
nia odpadów.

§ 3. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:

1) dotacji;

2) po˝yczek preferencyjnych;

3) preferencyjnych kredytów bankowych;

4) dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝y-
czek lub preferencyjnych kredytów bankowych;

5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek preferencyjnych
lub preferencyjnych kredytów bankowych.

2. Po˝yczki i kredyty, o których mowa w ust. 1, mu-
szà byç zabezpieczone w sposób gwarantujàcy zwrot
pe∏nej kwoty po˝yczki lub kredytu wraz z odsetkami,
bioràc pod uwag´ ca∏kowità wartoÊç wierzytelnoÊci
oraz sytuacj´ finansowà przedsi´biorstwa.

§ 4. 1. Pomoc mo˝e zostaç udzielona, je˝eli przed
rozpocz´ciem inwestycji:

1) zosta∏ z∏o˝ony wniosek o pomoc i

2) wnioskodawca uzyska∏ potwierdzenie drogà elek-
tronicznà lub pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem
szczegó∏owej weryfikacji wniosku o pomoc, kwali-
fikuje si´ do pomocy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest wysy∏ane przez podmiot udzielajàcy pomocy, lub
inny podmiot przez niego upowa˝niony, w terminie do
30 dni od daty wp∏ywu wniosku o pomoc.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o przyznanie i wy-
p∏at´ pomocy.

4. Przez rozpocz´cie inwestycji nale˝y rozumieç
podj´cie robót budowlanych lub z∏o˝enie pierwszego
zobowiàzania do zamówienia urzàdzeƒ, z wy∏àcze-
niem wst´pnych studiów wykonalnoÊci.

5. W umowie stanowiàcej podstaw´ udzielenia po-
mocy mikroprzedsi´biorca, ma∏y i Êredni przedsi´-
biorca zobowiàzuje si´ do zapewnienia u˝ytkowania
inwestycji przez okres co najmniej trzech lat, a w przy-
padku innych przedsi´biorców — przez okres co naj-
mniej pi´ciu lat, od dnia jej przekazania do u˝ytkowa-
nia.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà zalicza si´ koszty poniesione bezpoÊrednio
na:

1) prace przedrealizacyjne, w tym niezb´dne studia,
ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport
oddzia∏ywania na Êrodowisko i inwentaryzacj´ po-
wykonawczà;

2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy;

3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;

4) nabycie maszyn i urzàdzeƒ, wraz z kosztami trans-
portu, za∏adunku i wy∏adunku;

5) roboty demonta˝owe, budowlano-monta˝owe
oraz zwiàzane z instalacjà i uruchomieniem urzà-
dzeƒ oraz ca∏ego obiektu;

6) obiekty i infrastruktur´ zwiàzane z inwestycjà,
w tym zaopatrzenie w wod´, energi´ elektrycznà,
ciep∏o, gaz oraz przy∏àczenie do systemu odpro-
wadzania Êcieków, ogrodzenie, oÊwietlenie, zago-
spodarowanie terenu i strefy ochronnej, urzàdze-
nia automatyki i sterowania, aparatur´ kontrolno-
-pomiarowà, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

7) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej
wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu
organizacji i zarzàdzania, je˝eli spe∏niajà ∏àcznie
nast´pujàce warunki:

a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie w przedsi´-
biorstwie, które otrzyma∏o pomoc,

b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowoÊci,

c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,

d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorstwa, które
otrzyma∏o pomoc i pozostanà w nim przez co
najmniej pi´ç lat, a w przypadku przedsi´bior-
stwa mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego i Êredniego
przedsi´biorcy przez co najmniej trzy lata;

8) us∏ugi niezb´dne do realizacji inwestycji, w tym
nadzór i badania potwierdzajàce osiàgni´cie efek-
tu ekologicznego.

2. Nabywane Êrodki trwa∏e powinny byç nowe,
z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych nabywanych przez mi-
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kroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców oraz inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. W przypadku gdy przed nabyciem przedsi´bior-
stwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w stosunku do
jego Êrodków trwa∏ych udzielono ju˝ pomocy publicz-
nej, ceny nabycia tych Êrodków nie zalicza si´ do kosz-
tów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà.

4. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, koszt na-
bycia wartoÊci niematerialnych i prawnych okreÊlonych
w ust. 1 pkt 7 uwzgl´dnia si´ w kosztach kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
50 % wartoÊci kosztów, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu, do
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà nie za-
licza si´ kosztów zakupu Êrodków transportu.

6. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych ustala
si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

7. Koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà sà
dyskontowane przy zastosowaniu stopy referencyjnej
do wartoÊci na dzieƒ udzielenia pomocy.

§ 6. 1. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na realiza-
cj´ inwestycji w danym regionie nie mo˝e przekraczaç
wielkoÊci okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

2. Z wyjàtkiem pomocy na rzecz du˝ych projektów
inwestycyjnych, mikroprzedsi´biorca, ma∏y i Êredni
przedsi´biorca, z wy∏àczeniem prowadzàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà w sektorze transportu, mo˝e uzy-
skaç pomoc, której intensywnoÊç jest wi´ksza:

1) o 10 punktów procentowych — w przypadku Êred-
niego przedsi´biorcy;

2) o 20 punktów procentowych — w przypadku
mikroprzedsi´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy.

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest pokrycie
przez przedsi´biorc´, ze Êrodków w∏asnych, co naj-
mniej 25 % kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà.

4. Przez Êrodki w∏asne nale˝y rozumieç Êrodki, któ-
re nie zosta∏y uzyskane przez przedsi´biorc´ w ramach
udzielonego mu wsparcia ze Êrodków publicznych.

§ 7. 1. W przypadku wsparcia du˝ego projektu in-
westycyjnego, maksymalnà wartoÊç pomocy ustala
si´ zgodnie z wzorem okreÊlonym w § 4 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Za du˝y projekt inwestycyjny uznaje si´ projekt,
o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie usta-
lenia mapy pomocy regionalnej.

3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do du-
˝ych projektów inwestycyjnych, w przypadku których
ca∏kowita wartoÊç zamierzonej pomocy ze wszystkich
êróde∏ przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy,
jakà mo˝na przeznaczyç na inwestycj´ o kosztach kwa-
lifikujàcych si´ do obj´cia pomocà w wysokoÊci
100 000 000 euro przy zastosowaniu intensywnoÊci
pomocy okreÊlonej w § 3 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustale-
nia mapy pomocy regionalnej.

§ 8. 1. Pomoc podlega sumowaniu z innà pomocà
ze Êrodków publicznych udzielanà na realizacj´ tej sa-
mej inwestycji, w tym w szczególnoÊci z pomocà ze
Êrodków publicznych uzyskanà na utworzenie miejsc
pracy zwiàzanych z tà inwestycjà, bez wzgl´du na jej
form´ i êród∏o pochodzenia, w tym ze Êrodków pocho-
dzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej.

2. Ca∏kowita pomoc publiczna udzielana przedsi´-
biorcy w zwiàzku z danà inwestycjà nie mo˝e przekro-
czyç wielkoÊci pomocy okreÊlonej w § 6 i 7.

§ 9. 1. Program pomocowy ustanowiony niniej-
szym rozporzàdzeniem zast´puje programy pomocy
regionalnej przyj´te:

1) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝à-
ce dostosowaniu do wymogów najlepszych do-
st´pnych technik (Dz. U. Nr 98, poz. 991 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1791);

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝à-
ce ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U.
Nr 98, poz. 992 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1794);

3) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝à-
ce redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw (Dz. U.
Nr 98, poz. 994 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1797);

4) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na inwestycje w za-
kresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 98,
poz. 995 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1799).

2. Wnioski z∏o˝one przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1, roz-
patrywane sà zgodnie z przepisami niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

3. W przypadku pomocy udzielanej do dnia
30 czerwca 2007 r., warunku okreÊlonego w § 4 ust. 1
pkt 2 nie stosuje si´ do wniosków z∏o˝onych przed
dniem 1 stycznia 2007 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r. i obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2013 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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