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588
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania wp∏ywów
pochodzàcych z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

przedsi´biorca prowadzàcy stacj´ demonta˝u spe∏ni∏ warunki, o których mowa
w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, oraz spe∏ni∏ obowiàzek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy; termin
uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego
up∏ywem wniosek zosta∏ bezpoÊrednio z∏o˝ony w Narodowym Funduszu albo zosta∏
nadany w placówce pocztowej operatora
publicznego.”;

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania wp∏ywów pochodzàcych z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 108, poz. 739) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Finansowanie dop∏at do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji nast´puje
w formie dotacji na podstawie kompletnego
i prawid∏owo wype∏nionego wniosku
o udzielenie dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego
dalej „wnioskiem o dop∏at´”.”;
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Wzór wniosku jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
1b. Do wniosku o dop∏at´ do∏àcza si´:
1) zaÊwiadczenie o uzyskanej pomocy
de minimis, jak te˝ ka˝dej innej pomocy
dotyczàcej tych samych kosztów kwalifikowanych, w zwiàzku z którymi udzielana jest pomoc de minimis, o ile korzystano z takiej pomocy;
2) informacje o sytuacji ekonomicznej
przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u, w szczególnoÊci bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przep∏ywów
pieni´˝nych; je˝eli przedsi´biorca nale˝y
do grupy kapita∏owej, nale˝y równie˝
do∏àczyç te informacje odpowiednio
o wszystkich spó∏kach nale˝àcych do danej grupy, za ostatni rok obrotowy.
1c. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1a,
jest publikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o dop∏at´ przesy∏a si´ do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca roku nast´pujàcego po roku, w którym
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 75, poz. 493.

2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Narodowy Fundusz przeznacza Êrodki na
dop∏aty wy∏àcznie przedsi´biorcom prowadzàcym stacje demonta˝u, którzy spe∏nili
warunki okreÊlone w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku o dop∏at´, spe∏nili
obowiàzek, o którym mowa w art. 410a
ust. 1 pkt 3 tej ustawy, oraz z∏o˝yli kompletny i prawid∏owo wype∏niony wniosek o dop∏at´.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Narodowy Fundusz przekazuje dop∏at´,
o której mowa w ust. 3 pkt 3, na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsi´biorcà prowadzàcym stacj´ demonta˝u
na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5. W przypadku uzasadnionej koniecznoÊci
przekazania dop∏at po terminie, o którym
mowa w art. 410a ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, wysokoÊç tych dop∏at pomniejsza
Êrodki na dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2.”;
3) w § 6 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Narodowy Fundusz udziela po˝yczki pod warunkiem, ˝e inwestor posiada standardowe
zabezpieczenie wymagane na rynku przez instytucje finansowe.”;
4) w § 8:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) inwestor nie znajduje si´ w trudnej sytuacji
ekonomicznej, przy czym za przedsi´biorc´
w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje si´

Dziennik Ustaw Nr 88

— 5384 —

podmiot spe∏niajàcy kryteria okreÊlone
w punktach 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004).”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota umorzenia ma charakter pomocy
de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5).”;
5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dofinansowanie gmin, o którym mowa
w art. 401 ust. 12 pkt 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, nast´puje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawid∏owo wype∏nionego wniosku o udzielenie dofinansowania gminy w zakresie zbierania porzuconych
pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
jest publikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu.”,
c) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a si´ do Narodowego Funduszu w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12,
poz. 65 i Nr 73, poz. 501), w terminie do
dnia 31 marca roku nast´pujàcego po roku, w którym przekazano do stacji demonta˝u porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji.
3. Dofinansowanie gmin, w ramach kwoty,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, nast´puje
proporcjonalnie do liczby porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez gmin´ do stacji
demonta˝u, wykazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 1; wysokoÊç maksymalnej
dop∏aty przypadajàcej na jeden pojazd przekazany przez gmin´ do stacji demonta˝u wynosi 4 tys. z∏.

Poz. 588
4. Narodowy Fundusz przekazuje dotacje gminom, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminami w terminie do dnia 30 czerwca roku
nast´pujàcego po roku, w którym przekazano do stacji demonta˝u porzucone pojazdy
wycofane z eksploatacji.”;

6) w § 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2
ust. 1, dla przedsi´biorców, o których mowa
w art. 410a ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà ma charakter pomocy de minimis i jest
udzielane zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, z zastrze˝eniem § 11 ust. 1.
2. Dofinansowanie mo˝e zostaç udzielone, je˝eli:
1) jego wartoÊç brutto, ∏àcznie z wartoÊci
innej pomocy de minimis, uzyskanej przez
przedsi´biorc´ w bie˝àcym roku oraz
dwóch poprzedzajàcych latach, oraz innej
pomocy, przeznaczonej na pokrycie tych
samych kosztów kwalifikowanych, nie
przekracza równowartoÊci dopuszczalnej
pomocy de minimis oraz dopuszczalnej
intensywnoÊci pomocy, w przypadku gdy
przedsi´biorca otrzyma∏ innà pomoc publicznà przeznaczonà na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych;
2) przedsi´biorca nie znajduje si´ w trudnej
sytuacji ekonomicznej; przy czym za
przedsi´biorc´ znajdujàcego si´ w trudnej
sytuacji ekonomicznej uznaje si´ podmiot
spe∏niajàcy kryteria okreÊlone w punktach 9—11 Wytycznych wspólnotowych
dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych
przedsi´biorstw.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. WysokoÊç dop∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1
pkt 1, dla przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u nie mo˝e przekroczyç 500 z∏
za jednà ton´ pojazdów wycofanych z eksploatacji przyj´tych do stacji demonta˝u.”;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. W przypadku przedsi´wzi´cia pilota˝owego dotyczàcego wdra˝ania post´pu
technicznego o du˝ym stopniu ryzyka lub
posiadajàcego charakter eksperymentalny jest mo˝liwe dofinansowanie przekraczajàce dopuszczalnà wartoÊç pomocy
de minimis, na warunkach okreÊlonych
w umowie po˝yczki, o której mowa w § 6
ust. 4.
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2. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia, o którym mowa w ust. 1, podlega jako pomoc
indywidualna notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie okreÊlonym w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404).”.
§ 2. Za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych na
podstawie wniosków z∏o˝onych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.
2. Zawarcie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b niniejszego rozporzàdzenia, w zakresie dotyczàcym § 4 ust. 4, nast´puje po uprzednim
przedstawieniu przez sk∏adajàcego wniosek:

Poz. 588

1) zaÊwiadczenia o uzyskanej pomocy de minimis,
jak te˝ ka˝dej innej pomocy dotyczàcej tych samych kosztów kwalifikowanych, w zwiàzku z którymi udzielana jest pomoc de minimis, o ile korzystano z takiej pomocy;
2) informacji o sytuacji ekonomicznej przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u, w szczególnoÊci bilans, rachunek zysków i strat, rachunek
przep∏ywów pieni´˝nych; je˝eli przedsi´biorca
nale˝y do grupy kapita∏owej, nale˝y równie˝ do∏àczyç te informacje odpowiednio o wszystkich
spó∏kach nale˝àcych do danej grupy, za ostatni
rok obrotowy.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. b,
pkt 4 lit. a oraz § 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 lipca 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 maja 2007 r. (poz. 588)

WZÓR
Nr zg∏oszenia do Narodowego Funduszu1) .............................................
Data wp∏ywu do Narodowego Funduszu1) ..............................................
Wniosek o udzielenie dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok ................
Adresat:
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
Dane przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u
Firma
Siedziba i adres2)
NIP
REGON3)
Telefon/faks/e-mail
Nr rachunku bankowego
Nr stacji demonta˝u nadany przez
wojewod´4)
Adres stacji demonta˝u4)
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Forma prawna5)

A. Przedsi´biorstwo paƒstwowe
B. Jednoosobowa spó∏ka Skarbu Paƒstwa
C. Jednoosobowa spó∏ka jednostki samorzàdu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
D. Spó∏ka akcyjna albo spó∏ka z o.o., w stosunku do których Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, przedsi´biorstwo paƒstwowe lub jednoosobowa spó∏ka Skarbu Paƒstwa sà podmiotami,
które posiadajà uprawnienia takie jak przedsi´biorcy dominujàcy
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
E. Spó∏ka handlowa inna ni˝ wymieniona w pkt D
F. Spó∏ka cywilna
G. Osoba fizyczna
H. Beneficjent pomocy nienale˝àcy do kategorii okreÊlonych w pkt A—G

WielkoÊç przedsi´biorstwa6)

A.
B.
C.
D.

Mikroprzedsi´biorstwo
Ma∏e przedsi´biorstwo
Ârednie przedsi´biorstwo
Przedsi´biorstwo nienale˝àce do kategorii okreÊlonych w pkt A—C

WartoÊç (w euro) pomocy publicznej zaliczanej do pomocy de minimis, jak te˝ ka˝dej innej pomocy
dotyczàcej tych samych kosztów
kwalifikowanych, w zwiàzku z którymi udzielana jest pomoc de minimis, uzyskanej w ciàgu bie˝àcego
roku oraz dwóch poprzedzajàcych
go lat podatkowych7)
Sytuacja ekonomiczna8)

A. Podmiot nie znajduje si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej
B. Podmiot znajduje si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej

..........................................................................................................
(miejscowoÊç, data i podpis przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u)

ObjaÊnienia:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

Wype∏nia Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Adres okreÊla si´ przez podanie: nazwy województwa, nazwy powiatu, nazwy gminy, nazwy miasta lub miejscowoÊci,
kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu i numeru lokalu.
O ile taki posiada. W przeciwnym wypadku prosz´ wpisaç „nie dotyczy”.
W przypadku prowadzenia przez przedsi´biorc´ kilku stacji demonta˝u, które spe∏niajà wymagania, o których mowa
w § 4 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania
wp∏ywów pochodzàcych z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 108, poz. 739 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 588), nale˝y podaç we wniosku ich numery oraz adresy.
PodkreÊliç w∏aÊciwe.
PodkreÊliç w∏aÊciwe — zgodnie z definicjà mikro-, ma∏ego i Êredniego przedsi´biorstwa zawartà w za∏àczniku do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzajàcego jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22).
W przypadku uzyskania pomocy publicznej nale˝y spe∏niç warunki okreÊlone w § 3 ust. 1b pkt 1 rozporzàdzenia. W przypadku nieuzyskania takiej pomocy w tym okresie, w rubryce nale˝y wpisaç „nie otrzyma∏em”.
PodkreÊliç w∏aÊciwe, przy czym za trudnà sytuacj´ ekonomicznà uznaje si´ sytuacj´ ekonomicznà w rozumieniu kryteriów okreÊlonych w punktach 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 0-22 694-67-50, 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
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