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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. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na
badania Êrodowiska zwiàzane z poszukiwaniem i roz-
poznawaniem z∏ó˝ wód termalnych w celu wykorzy-
stywania tych wód do produkcji energii, udzielanej na
podstawie art. 405 ust. 1—3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, zwanej dalej
„pomocà”.

2. Pomoc jest udzielana na warunkach okreÊlo-
nych w rozdziale I, w art. 24 oraz rozdziale III rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporzàdzenia w sprawie wy∏à-
czeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008,
str. 3).

§ 2. 1. Pomocy nie udziela si´:

1) przedsi´biorcy, innemu ni˝ mikroprzedsi´biorca,
ma∏y i Êredni przedsi´biorca, o których mowa
w pkt 2, b´dàcemu w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych do-
tyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) zagro˝onym mikroprzedsi´biorcom oraz zagro˝o-
nym ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom w rozu-
mieniu art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1 ust. 2;

3) przedsi´biorcy b´dàcemu w toku restrukturyzacji
w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w pkt 1;

4) gdy jest uzale˝niona od wykorzystania towarów
produkcji krajowej uprzywilejowanych wzgl´dem
towarów przywo˝onych w rozumieniu art. 1 ust. 2
lit. b rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;

5) w sektorach rybo∏ówstwa i akwakultury, obj´tych
rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4,
t. 4, str. 198, z póên. zm.).

2. Pomocy nie udziela si´ i nie przekazuje si´ be-
neficjentowi pomocy, na którym cià˝y obowiàzek
zwrotu pomocy wynikajàcy z decyzji Komisji Europej-
skiej uznajàcej pomoc za niezgodnà z prawem oraz ze
wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (Dz. Urz.
UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

§ 3. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana na przedsi´wzi´-
cia polegajàce na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝
wód termalnych, w szczególnoÊci na projektowanie,
wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych. 

2. Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:

1) dotacji lub

2) po˝yczek preferencyjnych, lub

3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub

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

5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek preferencyjnych.

§ 4. 1. Pomoc mo˝e byç udzielona pod warunkiem,
˝e wniosek o udzielenie pomocy zosta∏ z∏o˝ony przed
rozpocz´ciem realizacji przedsi´wzi´cia.

2. Przez rozpocz´cie realizacji przedsi´wzi´cia na-
le˝y rozumieç podj´cie robót budowlanych lub z∏o˝e-
nie pierwszego zobowiàzania do zamówienia urzà-
dzeƒ lub robót budowlanych.

3. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, po-
moc mo˝e byç udzielona, je˝eli z dokumentacji za∏à-
czonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, ˝e
dzi´ki pomocy znaczàco:

1) zwi´kszy si´ rozmiar przedsi´wzi´cia lub

2) zwi´kszy si´ zasi´g przedsi´wzi´cia, lub

3) zwi´kszy si´ ca∏kowita kwota wydana przez bene-
ficjenta na przedsi´wzi´cie, lub 

4) ulegnie skróceniu termin zakoƒczenia przedsi´-
wzi´cia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia zwiàzane
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z∏ó˝ wód termalnych 

———————
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).

2) 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 i Nr 79, poz. 666.
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4. Za mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego i Êredniego
przedsi´biorc´ uznaje si´ mikroprzedsi´biorc´, ma∏e-
go i Êredniego przedsi´biorc´ w rozumieniu za∏àczni-
ka I do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà zalicza si´ koszty bezpoÊrednio zwiàzane
z przedsi´wzi´ciem, o którym mowa w § 3 ust. 1, po-
niesione na:

1) przygotowanie terenu budowy, w tym dróg techno-
logicznych;

2) roboty budowlano-monta˝owe, w tym monta˝
urzàdzeƒ, instalacji, wyposa˝enia i sprz´tu;

3) wykonanie lub rekonstrukcj´ otworu wraz z praca-
mi technologicznymi;

4) transport i zagospodarowanie urobku;

5) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym
badania geofizyczne, pompowania, badania labo-
ratoryjne;

6) us∏ugi niezb´dne do realizacji przedsi´wzi´cia,
w tym dozór i nadzór;

7) roboty demonta˝owe i rozbiórkowe oraz rekulty-
wacyjne terenu;

8) wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydro-
geologicznej.

2. WartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà dyskontuje si´ na dzieƒ udzielenia pomocy
z zastosowaniem stopy dyskonta równej stopie bazo-
wej, ustalonej przez Komisj´ Europejskà i publikowa-
nej w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, po-
wi´kszonej o 100 punktów bazowych. 

§ 6. 1. IntensywnoÊç pomocy, liczona jako stosu-
nek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia pomocà, nie mo˝e przekraczaç
50 %.

2. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1,
podwy˝sza si´ o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku Êred-
niego przedsi´biorcy, o którym mowa w § 4 ust. 4;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikro-
przedsi´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy, o którym
mowa w § 4 ust. 4.

§ 7. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana, je˝eli stanowi
uzupe∏nienie Êrodków w∏asnych.

2. Za Êrodki w∏asne uznaje si´ wy∏àcznie te, które
nie pochodzà ze Êrodków publicznych.

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1, podle-
ga sumowaniu z innà pomocà, w tym pomocà 
de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków
kwalifikowanych, bez wzgl´du na jej form´ i êród∏o
pochodzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych z Unii
Europejskiej.

2. Ca∏kowita pomoc udzielana w zwiàzku z przed-
si´wzi´ciem, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie mo˝e
przekroczyç intensywnoÊci pomocy okreÊlonej w § 6
dla tego przedsi´wzi´cia.

3. Je˝eli wysokoÊç pomocy udzielonej na realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia, o którym mowa w § 3 ust. 1, prze-
kracza 7 500 000 euro, pomoc ta wymaga notyfikacji
Komisji Europejskiej.

4. Wyra˝onà w euro wysokoÊç udzielonej pomocy
przelicza si´ na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏o-
szonego przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ udzie-
lenia pomocy.

§ 9. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki


