
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozo-
nowà (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175,
poz. 1458 i Nr 203 poz. 1683) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
23 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie szczegó∏owego sposo-
bu i kryteriów gospodarowania Êrodkami pochodzàcy-
mi z op∏at za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 200,
poz. 1657) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku o przyznanie po˝yczki lub dotacji
nale˝y do∏àczyç:
1) wszystkie zaÊwiadczenia o pomocy de mi-

nimis otrzymane w bie˝àcym roku kalen-
darzowym oraz dwóch poprzedzajàcych
go latach kalendarzowych;

2) informacje o innej pomocy publicznej,
jakie podmiot otrzyma∏ w odniesieniu do
tych samych wydatków kwalifikowanych,
niezale˝nie od jej êród∏a i formy;

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok ob-
rotowy lub inne dokumenty pozwalajàce
oceniç sytuacj´ ekonomicznà podmiotu.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3
i 9, dla podmiotu realizujàcego zadania,

o których mowa w § 1, prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà ma charakter
pomocy de minimis i jest udzielane zgod-
nie z warunkami okreÊlonymi w rozporzà-
dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini-
mis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006,
str. 5), z zastrze˝eniem § 13 ust. 1.

2. Dofinansowanie mo˝e zostaç udzielone w sy-
tuacji, gdy jego wartoÊç brutto, ∏àcznie z warto-
Êcià innej pomocy de minimis, uzyskanej przez
podmiot w bie˝àcym roku kalendarzowym
oraz dwóch poprzedzajàcych go latach kalen-
darzowych, nie przekracza równowartoÊci
w z∏otych 200 000 euro brutto.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku przedsi´wzi´cia pilota˝owego
dotyczàcego wdra˝ania post´pu technicznego
o du˝ym stopniu ryzyka lub majàcego charak-
ter eksperymentalny, mo˝liwe jest dofinanso-
wanie przekraczajàce równowartoÊç w z∏otych
200 000 euro brutto.”.

§ 2. Do wniosków o udzielenie po˝yczki lub dotacji
z∏o˝onych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejsze-
go rozporzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 10 czerwca 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu i kryteriów gospodarowania Êrodkami
pochodzàcymi z op∏at za substancje kontrolowane

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

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 

Zam. 1242/W/C/2008 ISSN 0867-3411 Cena 3,80 z∏ (w tym 7 % VAT)

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

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. 0-22 694-67-52; 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, wydawnictwa@cokprm.gov.pl




