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Dotyczy: Pomocy państwa nr N 635/2009 – Polska 
 Pomoc w sektorze leśnym - Rekultywacja na cele przyrodnicze 

terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu przekazanych przez 
władze polskie informacji na temat wyżej wymienionej pomocy, postanowiła nie wnosić 
zastrzeżeń wobec tej pomocy z uwagi na jej zgodność z Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE)1. 

Komisja podjęła decyzję na podstawie następujących ustaleń: 

1. PROCEDURA 

(1) Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE Polska powiadomiła Komisję o wymienionym środku 
w piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 16 listopada 2009 r., 
zarejestrowanym tego samego dnia. Dodatkowe informacje przekazano w pismach 
przesłanych pocztą elektroniczną w dniach 29 grudnia 2009 r. i 2 lutego 2010 r.  

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA/POMOCY 

2.1. Budżet 

(2) Całkowity budżet: 130 mln PLN (około 32 mln EUR).  

                                                 

1  Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 
TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji 
odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć, w stosownych przypadkach, jako odniesienia do 
art. 87 i 88 Traktatu WE.  
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2.2. Czas trwania 

(3) Pomoc zostanie przyznana w pierwszym lub drugim kwartale 2010 r. i wypłacona w 
transzach w latach 2010-2015. 

2.3. Beneficjent 

(4) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (zwane dalej „Lasami 
Państwowymi”).  

(5) Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa. Zgodnie z 
przekazanymi informacjami gospodarują one na powierzchni około 7,6 mln ha lasów, 
przy czym całkowita powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9 mln ha.   

(6) Do głównych zadań Lasów Państwowych należą: zachowanie i ochrona lasów, 
ochrona gleb i wód, ciągła i zrównoważona eksploatacja lasów (produkcja drewna i 
innych produktów) oraz zrównoważona gospodarka leśna. 

2.4. Podstawa prawna 

(7) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 
jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).  

2.5. Środki pomocy 

(8) Zgłoszenie dotyczy projektu indywidualnego, o którym mowa w art. 28 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2: „Rekultywacja na 
cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych”. 

(9) Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Spójności.  

(10) Władze polskie zaręczyły, że wszystkie środki objęte niniejszym zgłoszeniem 
wykluczają pomoc na rzecz przemysłu leśnego lub dla ekonomicznie opłacalnego 
pozyskiwania drewna, transportu lub przetwarzania drewna bądź innych zasobów 
leśnych na produkty albo w celu wytwarzania energii elektrycznej.  

(11) Władze polskie zaręczyły, że środki przyczyniają się do zachowania, 
przywrócenia lub polepszenia ekologicznych, ochronnych i rekreacyjnych funkcji 
lasów, bioróżnorodności i zdrowego ekosystemu leśnego. 

(12) Władze polskie wyjaśniły, że na wielu terenach w Polsce występują 
zanieczyszczenia, które powstały na skutek: 

a) działań wojskowych prowadzonych podczas I i II Wojny Światowej, 

b) wykorzystywania tych terenów w charakterze poligonów ćwiczebnych przez 
wojska poprzednika Federacji Rosyjskiej, 

c) wykorzystywania tych terenów w charakterze poligonów ćwiczebnych przez 
wojska Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

                                                 
2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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d) szkód spowodowanych przez osoby, których tożsamości nie można ustalić (na 
przykład według władz polskich, zidentyfikowano budynki i konstrukcje grożące 
zawaleniem, których pochodzenia nie można ustalić). 

(13) Tereny te są obecnie w dużej części udostępnione do publicznego korzystania i 
stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Na obszarach tych można znaleźć 
niewypały, niewybuchy i inne przedmioty wybuchowe, zanieczyszczenia chemiczne, 
bunkry i inne obiekty.  

(14) Według władz polskich Lasy Państwowe w żadnym wypadku nie mogą być 
odpowiedzialne za szkody i zanieczyszczenia. Co więcej władze polskie wyjaśniły, iż 
w przypadku zanieczyszczeń, o których mowa powyżej w pkt 12 a) i d), nie jest 
możliwa identyfikacja sprawcy zanieczyszczenia. Jeśli chodzi o działania opisane w 
pkt 12 b) władze polskie wyjaśniły, iż tereny, na których stacjonowały wojska byłej 
Federacji Rosyjskiej były wyłączone spod jurysdykcji Lasów Państwowych. W 1992 
r. podpisany został protokół dotyczący wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z 
terytorium Polski. W protokole tym obie strony uznały za uregulowane wszystkie 
wzajemne roszczenia związane z przekazanymi obiektami (w tym roszczenia 
odnoszące się do szkód ekologicznych). W odniesieniu do terenów wymienionych w 
pkt 12 c) władze polskie wyjaśniły, iż Ludowe Wojsko Polskie zostało rozwiązane a 
Lasy Państwowe nie są w żadnym przypadku jego następcą prawnym.  

(15) Celem projektu jest przede wszystkim rekultywacja zanieczyszczonych 
obszarów, a następnie dokonanie ich waloryzacji i przywrócenie potencjału leśnego, 
jak opisano poniżej. 

(16) Pierwszym etapem będzie saperskie rozpoznanie i oczyszczenie terenu z 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, a także neutralizacja lub detonacja 
tych przedmiotów w stosownych miejscach (działanie I). 

(17) Kolejnym etapem będzie waloryzacja oczyszczonych terenów i wskazanie 
możliwych kierunków dalszego ich użytkowania. Powstała dokumentacja posłuży 
jako materiał podstawowy do dalszych działań w zakresie ochrony przyrody 
(działanie II).  

(18) Trzeci etap projektu przewiduje diagnozę innych terenów, na których 
stwierdzono zanieczyszczenie gleby lub wody (działanie III). Przeprowadzone 
zostaną badania obejmujące określenie rodzaju zanieczyszczenia i jego stężenia w 
odniesieniu do norm polskich i unijnych. Umożliwią one określenie zasięgu 
występowania zanieczyszczeń na tych terenach i opracowanie ekspertyz, które w 
przyszłości będą mogły posłużyć do przygotowania i przeprowadzenia działań 
rekultywacji zanieczyszczonych miejsc.  

(19) W odniesieniu do pewnych obszarów, w których zidentyfikowano 
zanieczyszczenia gruntowe, przeprowadzone zostaną ekspertyzy mające na celu 
określenie stosownych działań w zakresie rekultywacji, a następnie usuwanie 
zanieczyszczeń, np. likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, 
remediacja zanieczyszczeń ropopochodnych itp. (działanie IV). 

(20) W ramach kolejnego zadania prowadzone będą działania rozbiórki i usunięcia 
zdewastowanych budowli, które w wielu przypadkach grożą zawaleniem i stwarzają 
niebezpieczeństwo dla ludzi, opuszczonych płyt lotniska oraz innych obiektów, 
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takich jak: ogrodzenia, zasieki, studnie, w celu minimalizacji zagrożenia dla ludzi 
(działanie V). 

(21) Następny etap – przygotowanie i rewitalizacja podłoża – obejmuje np. łagodzenie 
spadków skarp, zabezpieczanie skarp, przywracanie powierzchni biologicznie 
czynnych, użyźnianie gleby itp. (działanie VI). 

(22) Działania związane z ochroną gatunków i siedlisk obejmują ochronę 
wytypowanych siedlisk oraz utrzymanie lokalnych populacji chronionych gatunków i 
siedlisk (działanie VII). Władze polskie podały następujące przykłady: adaptacja 
podziemnych zbiorników na miejsca zimowania nietoperzy i gadów, ponowne 
wprowadzenie niektórych gatunków (głuszec) itp.  

(23) Ostatnim działaniem (działanie VIII) będzie odnowa i przebudowa drzewostanów 
w szczególności uzupełnienie bezleśnych powierzchni oraz przebudowa 
drzewostanów w celu wprowadzenia gatunków dostosowanych do warunków danego 
terenu. Nasadzenia prowadzone będą na obszarach, z których usunięto budynki i inne 
obiekty, oraz jedynie w celu zwiększenia bioróżnorodności.  

(24) Zgłoszony środek obejmuje kilka działań promocyjnych i informacyjnych, takich 
jak: stworzenie tablic informacyjnych dotyczących projektu, przygotowanie ulotek i 
broszur informacyjnych na temat projektu, organizowanie konferencji prasowych i 
naukowych, stworzenie strony internetowej informującej o przebiegu projektu, 
publikacja ogłoszeń w prasie (działanie IX). Władze polskie zaręczyły, że działania i 
materiały objęte pomocą nie będą zawierać odniesień do nazw produktów lub 
producentów ani nie będą służyć promocji produktów krajowych.  

(25) Maksymalna intensywność pomocy w ramach działań przewidzianych w 
projekcie wynosi 85%. 

2.6. Kumulacja i nadwyżka rekompensaty 

(26) Władze polskie potwierdziły, że przyznana pomoc nie będzie łączona z żadną 
inną pomocą w ramach programów lokalnych, regionalnych, krajowych ani 
programów Unii Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowalnych.  

2.7. Efekt zachęty 

(27) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze polskie w piśmie z dnia 8 
listopada 2006 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych złożyła wniosek do 
Ministerstwa Środowiska o umieszczenie zgłoszonego projektu na indykatywnej 
liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko w ramach celu „Konwergencja”, który współfinansowany jest ze 
środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). 

(28) W dniu 12 października 2007 r. oba projekty umieszczono na indykatywnej liście 
projektów indywidualnych3, która jest wykazem projektów inwestycyjnych 

                                                 

3 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12.10.2007 r.  
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wybranych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.  Umieszczenie projektu na tej liście stanowi warunkową deklarację 
jego realizacji i wiąże się z przeznaczeniem na projekt środków z budżetu 
właściwego programu operacyjnego. Przyznanie pomocy uzależnione jest od 
odpowiedniego i terminowego przygotowania i złożenia wymaganej 
dokumentacji (np. studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko). 
Projekty indywidualne umieszczone na indykatywnej liście mają strategiczne 
znaczenie dla realizacji programu operacyjnego.  

(29)  W dniu 31 lipca 2009 r. podpisano umowę wstępną między beneficjentem a 
organem właściwym do spraw każdego projektu. Umowa wstępna stanowi 
zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu do realizacji.    

(30) Władze polskie zagwarantowały, że pomoc zostanie przyznana dopiero po jej 
zatwierdzeniu przez Komisję. 

3. OCENA POD KĄTEM ZASAD KONKURENCJI 

3.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 

(31) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE wszelka pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 
która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi. 

(32) Rozważana pomoc jest finansowana ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału4 nie mamy do czynienia z zasobami państwowymi, 
gdy organy publiczne nie posiadają lub w żadnym momencie nie uzyskują 
kontroli nad środkami, które finansują daną korzyść ekonomiczną. Z drugiej 
strony Trybunał orzekł, że zasoby państwowe niekoniecznie muszą pochodzić z 
budżetu państwa. Podstawowe znaczenie ma to, czy państwo sprawuje 
bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danymi zasobami, mimo że środki te nie 
pochodzą z budżetu państwa. W sprawie Ladbroke5 Trybunał orzekł, że art. 107 
ust. 1 TFUE "dotyczy wszelkich środków finansowych, poprzez które sektor 
publiczny może wspomagać przedsiębiorstwa, niezależnie od tego czy środki te 
stanowią trwałą własność sektora publicznego. W związku z tym, nawet jeśli 
środki zaangażowane w działanie nie są trwałą własnością skarbu państwa, fakt, 
iż pozostają one pod kontrola publiczną i w ten sposób mogą nimi dysponować 
właściwe władze krajowe, jest wystarczający aby zakwalifikować je jako zasoby 
państwa". Podobnie w sprawie Air France przeciwko Komisji6 Sąd stwierdził, iż 
art. 107 ust. 1 TFUE "dotyczy wszelkich środków finansowych, poprzez które 
sektor publiczny może wspomagać przedsiębiorstwa, niezależnie od tego czy 
środki te stanowią trwałą własność sektora publicznego".  

                                                 

4 Zob. opinia AG Jacobs w sprawie C-482/99 Francja przeciwko Komisji [2002] Rec. I-4397, pkt 38-42.   
5 Wyrok Trybunału w sprawie C-83/98 Francja przeciwko Ladbroke Racing i Komisji [2000] Rec. I-3271, 

pkt 50.  
6 Wyrok Sądu w sprawie T-358/94 Air France przeciwko Komisji [1996] Rec. II-2109, pkt 67.  
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(33) Korzyści muszą być nie tylko przyznane przy użyciu zasobów państwowych, ale 
musi również istnieć możliwość przypisania ich postępowaniu państwa 
członkowskiego7. W omawianym przypadku uznaje się, że środki pochodzące z 
budżetu Wspólnoty później znajdą się pod kontrolą państwa lub będą do jego 
dyspozycji oraz że odpowiedzialność za decyzje dotyczące ostatecznego celu 
wydatkowania tych środków można przypisać  państwu.  

(34) Ramy finansowe Funduszu Spójności (oraz innych funduszy polityki spójności), 
ustanowione rozporządzeniem nr 1083/2006, opierają się na zasadzie 
przydzielania każdemu państwu członkowskiemu puli ogólnej, która stanowi 
udział każdego państwa członkowskiego w całkowitych zasobach dostępnych dla 
funduszy na lata 2007-2013 i jest ograniczona maksymalnym pułapem 
przesunięcia z funduszy do każdego poszczególnego państwa członkowskiego na 
cały ten okres. Po dokonaniu tego przydziału uznaje się, że kwoty odpowiadające 
tym udziałom są do dyspozycji danego państwa członkowskiego i nie mogą ulec 
zmianie bez jego zgody. Co więcej, nie dochodzi do żadnego bezpośredniego 
przesunięcia funduszy między budżetem Wspólnoty a beneficjentami.8 Innymi 
słowy, fundusze znajdują się pod kontrolą państwa członkowskiego w momencie 
dokonywania płatności na rzecz beneficjentów końcowych.  

(35) W odniesieniu do „przypisywania odpowiedzialności” należy podkreślić, że 
działania funduszu w państwie członkowskim przyjmują postać programów 
operacyjnych, które są zatwierdzane przez Komisję. Interwencja w ramach 
programu operacyjnego dokonywana jest z inicjatywy państwa członkowskiego, 
a jej realizacja jest obowiązkiem tego państwa. Ponieważ państwo członkowskie 
odpowiada za realizację programu operacyjnego i zarządzanie nim, w tym za 
wybór projektów, odpowiedzialność za przyznanie środków finansowych 
określonym przedsiębiorstwom można przypisać państwu członkowskiemu.  

(36) Z tego względu uznaje się, że środek pomocy jest finansowany przy użyciu 
zasobów państwowych i odpowiedzialność za niego można przypisać państwu.  

(37) Środek przynosi korzyść wybranemu przedsiębiorstwu – Lasom Państwowym.  
Jednym z zadań beneficjenta jest ciągła i zrównoważona eksploatacja lasów (zob. 
pkt 6 opisu). Może ona obejmować na przykład sprzedaż produktów leśnych, a 
zatem jest oczywiste, że Lasy Państwowe prowadzą działalność gospodarczą.  

(38) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości uznaje się, że pomoc dla 
przedsiębiorstwa wpływa na handel między państwami członkowskimi, jeżeli 
przedsiębiorstwo to prowadzi działalność na rynku otwartym na handel 
wewnątrzwspólnotowy.9 Zwykły fakt wzmocnienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa względem przedsiębiorstw konkurencyjnych poprzez uzyskanie 
przez nie korzyści gospodarczej, której nie uzyskałoby w inny sposób przy 
zwykłym trybie prowadzenia działalności, wskazuje na istnienie ryzyka 

                                                 

7 Zob. w szczególności wyrok Trybunału w sprawach C-482/99 Francja przeciwko Komisji [2002] Rec. I-
4997, pkt 50-56, oraz T-351/02 Deutsche Bahn przeciwko Komisji [2006] Zb.Orz. II-01047, pkt 101-
104.  

8 Zob. art. 37 ust. 1 lit. g) ppkt (iii) rozporządzenia nr 1083/2006.  
9  Zob. w szczególności wyrok Trybunału z dnia 13 lipca 1988 w sprawie 102/87 Republika Francuska 

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Rec. 1988, s. 4067.  
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zakłócenia konkurencji.10 Beneficjenci omawianej pomocy prowadzą działalność 
na konkurencyjnym rynku międzynarodowym.11 Środek pomocy mógłby zatem 
powodować zakłócenie konkurencji i wpłynąć na handel między państwami 
członkowskimi, a zatem stanowi pomoc zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE. 

(39) Należy jednak zauważyć, że pomoc na niektóre środki niekoniecznie musi 
powodować przewagę. W przypadku działania I przewiduje się saperskie 
rozpoznanie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i 
niebezpiecznych, a także neutralizację lub detonację tych przedmiotów w 
stosownych miejscach. W ramach działania V przewidziane są działania rozbiórki 
i usunięcia bunkrów, zdewastowanych budowli grożących zawaleniem oraz 
innych obiektów, takich jak: niebezpieczne ogrodzenia, zasieki, studnie, w celu 
minimalizacji zagrożenia dla ludności. Działania te są ściśle ograniczone do tego, 
co jest konieczne do uniknięcia zagrożenia życia ludzkiego w lasach 
udostępnionych do publicznego korzystania. Jednym z obowiązków państwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom; Komisja może zatem uznać, że 
omawiany środek stanowi rekompensatę za usługi świadczone przez beneficjenta 
w celu spełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej. Jak wspomniano w 
pkt 14 powyżej, Lasy Państwowe nie mogą w żadnym wypadku być uznane za 
sprawcę zniszczeń i zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla ludzkiego 
życia. Można uznać, że środki przewidziane w ramach działania I i częściowo 
działania V w zakresie, w jakim są one niezbędne do ochrony bezpieczeństwa 
obywateli nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.  

3.2. Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem na mocy art. 107 ust. 3 TFUE 

(40) Zakaz pomocy państwa przewidziany w art. 107 ust. 1 podlega jednak pewnym 
odstępstwom.  

(41) Zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE pomoc można uznać za zgodną ze 
wspólnym rynkiem, jeżeli ma ona na celu ułatwianie rozwoju niektórych działań 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia 
warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.  

(42) Aby odstępstwo to miało zastosowanie, środki pomocy muszą spełniać wymogi 
prawodawstwa dotyczącego pomocy państwa, przede wszystkim rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w 
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/200112. Jeżeli rozporządzenie nr 
1857/2006 nie ma zastosowania, jak ma to miejsce w omawianym przypadku 
(rozporządzenie to nie stosuje się do sektora leśnego), ocena powinna opierać się 
na Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i 
leśnym na lata 2007–2013 (dalej: wytyczne dotyczące rolnictwa)13 lub na 
wszelkich innych właściwych przepisach. 

                                                 

10 Wyrok Trybunału z dnia 17 września 1980 r. w sprawie 730/79 Philip Morris Holland BV przeciwko 
Komisji Wspólnot Europejskich, Rec. 1980, s. 2671. 

11 W 2005 r. Polska dokonała wywozu do innych państw członkowskich UE około 580 tys. m3 drewna 
okrągłego (okorowanego) (źródło: EUROSTAT).   

12  Dz.U. L 358 z 16.12.2006 r. 
13  Dz.U. C 319 z 27.12.2006 r. 
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(43) Pomoc dla sektora leśnego należy analizować w kontekście wytycznych, w 
szczególności ich rozdziału VII.  

(44) Zgodnie z pkt 175 wytycznych na środki bezpośrednio przyczyniające się do 
zachowania lub przywrócenia ekologicznych, ochronnych i rekreacyjnych funkcji 
lasów, bioróżnorodności i zdrowego ekosystemu leśnego można przyznać pomoc 
na pokrycie do 100% kosztów.  

(45) Jak opisano powyżej w pkt 11, władze polskie przedstawiły w tym względzie 
stosowne informacje i odpowiednie zapewnienia. 

(46) Władze polskie potwierdziły, że środek wyklucza pomoc na rzecz przemysłu 
leśnego lub dla ekonomicznie opłacalnego pozyskiwania drewna, transportu 
drewna z miejsca zbiórki w lesie do kolejnego miejsca przeznaczenia lub 
przetwarzania drewna bądź innych zasobów leśnych na produkty albo w celu 
wytwarzania energii elektrycznej (zob. pkt 10 opisu).  

Działania II i III 

(47) W ramach tych działań przewidziane jest przeprowadzenie kilku inwentaryzacji, 
analiz i diagnoz, które będą stanowiły podstawę przygotowania niezbędnej 
dokumentacji i planów. Zgodnie z pkt 175 wytycznych dotyczących rolnictwa 
koszty planowania środków, o których mowa w lit. a), b) i d), kwalifikują się do 
otrzymania pomocy na pokrycie do 100% tych kosztów.  

Działania IV i VI 

(48) Zgodnie z pkt 175 lit. b) wytycznych dotyczących rolnictwa do przyznania 
pomocy kwalifikują się następujące koszty: koszty utrzymania i poprawy jakości 
gleby w lasach oraz zapewnienia równomiernego i zdrowego wzrostu drzew w celu 
zachowania naturalnej równowagi, zmniejszenia nadmiernego zagęszczenia 
roślinności i zapewnienia wystarczającej retencji wody oraz prawidłowego 
odwadniania. Pomoc może obejmować koszty planowania takich działań.  

(49) W ramach działań IV i VI przewidziano różne środki (usunięcie zanieczyszczeń, 
rekultywacja zanieczyszczonej gleby, przywracanie powierzchni biologicznie 
czynnych, użyźnianie gleb itp., jak również niezbędne ekspertyzy), które przyczynią 
się do ogólnej poprawy jakości gleby. Władze polskie potwierdziły, że – zgodnie z 
tym punktem – środki te nie spowodują zmniejszenia bioróżnorodności, wymywania 
substancji użyźniających ani nie będą niekorzystnie wpływać na naturalne 
ekosystemy wodne czy strefy ochronne ujęć wody. Przewidywana intensywność 
pomocy, tj. 85%, jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi rolnictwa.  

Niektóre prace w ramach działania V oraz działanie VII 

(50) W pkt 175 lit. d) wytycznych dotyczących rolnictwa stwierdza się, że następujące 
koszty kwalifikują się do otrzymania pomocy (do 100%): koszty przywracania i 
utrzymania naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk 
przyrodniczych zwierząt, w tym koszty planowania. Jak wykazano w pkt 22, w 
ramach działania VII przewidziano ochronę gatunków i siedlisk. Niektóre prace 
w ramach działania V (jak na przykład rozbiórka płyt lotniska) mają na celu 
przywrócenie naturalnych elementów i cech krajobrazu. Intensywność pomocy 
(85%) jest zgodna z pkt 175 wytycznych dotyczących rolnictwa.  

Działanie VIII 
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(51) Zgodnie z pkt 175 lit. a) wytycznych pomoc można przyznać na sadzenie, 
oczyszczanie, przerzedzanie i wycinkę drzew oraz innej roślinności w lasach, 
usuwanie leżących drzew, jak również naprawianie szkód w lasach powstałych w 
wyniku zanieczyszczenia powietrza, orkanów, pożarów, powodzi i podobnych 
zdarzeń oraz szkód spowodowanych przez zwierzęta, jeżeli głównym celem 
takich środków jest przyczynianie się do zachowania lub przywrócenia 
ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu. Nie można 
przyznać pomocy na wycinkę, której głównym celem jest ekonomicznie 
opłacalne pozyskanie drewna, ani na odnowę drzewostanu polegającą na 
zastąpieniu ściętych drzew takimi samymi drzewami. Można przyznawać pomoc 
na zalesianie, w tym koszty planowania, w celu zwiększenia zadrzewienia, 
poprawy bioróżnorodności itp.  

(52) Władze polskie przewidziały w szczególności uzupełnienie bezleśnych 
powierzchni oraz przebudowę drzewostanów w celu wprowadzenia gatunków 
dostosowanych do warunków danego terenu. Głównym celem jest przywrócenie 
bioróżnorodności lasów i tradycyjnego krajobrazu, a intensywność pomocy, tj. 
85%, jest zgodna z pkt 175 wytycznych dotyczących rolnictwa.  

Działanie IX 

(53) Na podstawie informacji przedstawionych przez władze polskie Komisja może 
uznać, że działania informacyjne i komunikacyjne spełniają warunki określone w 
pkt 175 lit. f), w którym jako koszty kwalifikowalne wymieniono koszty 
materiałów informacyjnych i imprez, takich jak seminaria, imprezy społeczne, 
oraz informacji w mediach w formie drukowanej lub elektronicznej, w celu 
rozpowszechniania ogólnych informacji dotyczących lasów. Władze polskie 
zaręczyły, że działania i materiały objęte pomocą nie będą zawierać odniesień do 
nazw produktów lub producentów ani nie będą służyć promocji produktów 
krajowych.  

(54) Komisja uznaje zatem, że działania II, III, IV, VI, VII, VIII, IX oraz działanie V 
w części, w jakiej stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107(1) TFUE 
spełniają stosowne warunki określone w pkt 175 wytycznych dotyczących 
rolnictwa.  

Efekt zachęty 

(55) Zgodnie z pkt 16 wytycznych pomoc indywidualna poza jakimkolwiek 
programem pomocy przyznawana jest w odniesieniu do podejmowanych 
działalności lub świadczonych usług wyłącznie po przedłożeniu wniosku danemu 
właściwemu organowi i przyjęciu wniosku przez dany właściwy organ w sposób, 
który zobowiązuje ten organ do przyznania pomocy, wyraźnie wskazując kwotę 
pomocy, która ma zostać przyznana.  

(56) Z informacji przedstawionych przez władze polskie wynika, że Lasy Państwowe 
należycie przedłożyły wniosek o finansowanie projektów (zob. pkt 28 opisu) 
właściwemu organowi (Ministerstwu Środowiska). Wskutek tego oba projekty 
umieszczono na liście projektów indywidualnych. Pomoc zostanie wypłacona 
pod warunkiem, ze beneficjent przedłoży wymaganą dokumentację (pkt 28 
opisu). Dlatego też jeśli beneficjent spełni wymogi formalne, właściwy organ nie 
powinien odmówić przyznania pomocy, jeżeli Komisja zatwierdzi tę pomoc jako 
zgodną (zob. pkt 30 opisu).  
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(57) Kwotę pomocy określono w momencie umieszczenia projektów na liście 
indykatywnej, a w budżecie właściwego programu operacyjnego przeznaczono 
środki na projekt. 

(58) W związku z powyższym Komisja może uznać, że warunki dotyczące efektu 
zachęty pomocy spełniono dnia 12 października 2007, tj. w dniu decyzji o 
umieszczeniu wspomnianych projektów na liście indykatywnej.  

4. WNIOSEK 

(59) W świetle powyższego Komisja postanowiła uznać, że środki w ramach działań I 
i V ograniczone do ochrony bezpieczeństwa obywateli nie stanowią pomocy 
państwa i że pomoc w ramach działań II-IV, niektórych prac w ramach działania 
V oraz działań VI-IX jest zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy art. 107 ust. 3 
lit. c) TFUE.  

W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny być 
przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie 
piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w 
wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie 
zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w 
autentycznej wersji językowej na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm. 

Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres:  

European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development 
Directorate M – Agricultural Legislation 
Unit M.2 - Competition 
Office: Loi 130 5/94A 
B-1049 Brussels 

 Faks: 0032 2 29 67 672 

 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 

 
W imieniu Komisji 

 
 
 
 
 

Dacian CIOLOŞ 
Członek Komisji 


