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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 4 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie trybu, sposobu i warunków wspó∏finansowania inwestycji kolejowych
w transporcie intermodalnym2)

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb, sposób i warun-
ki wspó∏finansowania ze Êrodków publicznych inwe-
stycji kolejowych realizowanych na podstawie Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Transport na lata
2004—2006. 

§ 2. O wsparcie finansowe mogà ubiegaç si´
przedsi´biorcy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, którzy wykonujà lub zamierzajà wykonywaç na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç,
o której mowa w Dzia∏aniu 1.3. rozporzàdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w spra-
wie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U.
Nr 235, poz. 2350, z 2005 r. Nr 95, poz. 800 i Nr 135,
poz. 1141 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 753), w zakresie
okreÊlonym decyzjà Komisji Europejskiej z dnia
25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 — Polska. 

§ 3. Wsparcie finansowe jest udzielane przedsi´-
biorcy, o którym mowa w § 2, wykonujàcemu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie transportu intermodalnego, zwa-
nemu dalej „beneficjentem”.

§ 4. 1. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie
dofinansowania projektów ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej
„EFRR”, i bud˝etu paƒstwa na inwestycje dotyczàce
centrów logistycznych i terminali transportu intermo-
dalnego, których przewidywany okres u˝ytkowania
b´dzie d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat.

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´ koszty
przeznaczone na:

1) zakup lub modernizacj´ urzàdzeƒ dêwigowych oraz
urzàdzeƒ do prze∏adunku, których przewidywany
okres u˝ytkowania b´dzie d∏u˝szy ni˝ pi´ç lat;

2) zakup lub modernizacj´ systemów teleinforma-
tycznych oraz wyposa˝enia logistycznego i syste-
mów zwiàzanych z transportem intermodalnym,
a tak˝e wydatki na ich wdro˝enie;

3) infrastruktur´ wykorzystywanà wy∏àcznie na po-
trzeby transportu intermodalnego w zakresie:

a) budowy, rozbudowy, przebudowy oraz nabycia
prawa do gruntów pod budow´: 
— placów sk∏adowych i prze∏adunkowych, par-

kingów, zaplecza technicznego dla obs∏ugi
taboru, dróg wewn´trznych i dojazdowych,
przejÊç podziemnych i magazynów,

— torów dojazdowych, prze∏adunkowych i pod-
suwnicowych, przejazdów i rozjazdów kole-
jowych oraz urzàdzeƒ sterowania ruchem ko-
lejowym,

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Rozporzàdzenie stanowi Program pomocy dla rozwoju
systemów intermodalnych zaakceptowany przez Komisj´
Europejskà decyzjà z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005
— Polska.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144,
poz. 1046. 
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b) modernizacji urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
urzàdzeƒ zaopatrzenia w wod´, instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, systemów odwodnienia
i instalacji energetycznych; 

4) prace projektowe i dokumentacj´ zwiàzanà z inwe-
stycjami, o których mowa w pkt 3;

5) promowanie projektów.

§ 5. 1. Maksymalna wysokoÊç wsparcia finansowe-
go wynosi na:

1) zakup sprz´tu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1
i 2—30 % kosztów kwalifikowanych;

2) infrastruktur´, prace projektowe, przygotowanie
dokumentów i promowanie projektów, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt 3—5 — 50 % kosztów kwa-
lifikowanych.

2. WysokoÊç wsparcia finansowego z EFRR jest
ograniczona warunkami okreÊlonymi w:

1) rozporzàdzeniu Rady (WE) 1260/1999 z dnia
21 czerwca 1999 r. ustanawiajàcym przepisy ogól-
ne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz.
WE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31); 

2) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia
10 marca 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
(WE) nr 1685/2000 ustanawiajàce szczegó∏owe za-
sady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie
muszà spe∏niaç wydatki na dzia∏anie wspó∏finanso-
wane z funduszy strukturalnych i uchylajàce rozpo-
rzàdzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 072
z 11.03.2004, s. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 122).

§ 6. 1. Wsparcie finansowe jest udzielane na wnio-
sek o dofinansowanie z∏o˝ony przez beneficjenta do
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. 

2. Wzór wniosku oraz tryb sk∏adania okreÊla rozpo-
rzàdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

25 maja 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz wzo-
rów dokumentów obowiàzujàcych w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Transport na lata
2004—2006 (Dz. U. Nr 93, poz. 647).

3. Wybór wniosków jest dokonywany zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzu-
pe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport na lata 2004—2006, z tym ˝e udzielenie
wsparcia finansowego nie mo˝e prowadziç do naru-
szenia konkurencji na rynku wspólnotowym, w stop-
niu niezgodnym z interesem Wspólnoty. 

4. Wsparcie finansowe jest udzielane na podsta-
wie umowy o dofinansowanie, zawartej mi´dzy bene-
ficjentem a ministrem w∏aÊciwym do spraw transpor-
tu, której wzór zosta∏ okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Wsparcie finansowe jest udzielane beneficjento-
wi pod warunkiem zapewnienia dost´pu do terminali
na niedyskryminujàcych zasadach.

§ 7. 1. Wsparcie finansowe podlega sumowaniu
z ka˝dym innym rodzajem pomocy udzielanej na reali-
zacj´ tego samego projektu, a suma pomocy ∏àcznie
nie mo˝e przekroczyç maksymalnej wysokoÊci wspar-
cia finansowego, okreÊlonej w § 5. 

2. Beneficjent informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu o ka˝dym innym wsparciu finanso-
wym, otrzymanym na realizacj´ tego samego projek-
tu.

3. Beneficjent, w przypadku przekroczenia maksy-
malnej wysokoÊci wsparcia finansowego, zwraca
kwot´ stanowiàcà nadwy˝k´ ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw transportu.

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

Minister Transportu: J. Polaczek


