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Podstawa prawna:
 art. 410a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.05.2006 

r. w sprawie szczegółowych warunków 
przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w 
zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz.U. Nr 108, poz. 739), zmienione 
Rozp. Rady Ministrów z dnia 11.05.2007 r. (Dz.U. 
Nr 88, poz. 588)
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Harmonogram działań związanych z 
ubieganiem się 

o dopłaty do demontażu:
 15 luty 2008 r.  - złożenie sprawozdania z 

działalności stacji demontażu (do Narodowego 
Funduszu i do Wojewody)

 31 marca 2008 r.  - przekazanie do Narodowego 
Funduszu wniosku o udzielenie dopłat do 
demontażu –  termin jest zachowany, jeżeli przed jego 
upływem wniosek został złożony bezpośrednio w 
Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce 
pocztowej operatora publicznego
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 c.d.

 31 marca 2008 r. - podsumowanie środków 
przeznaczonych na dopłaty do demontażu

 30 kwietnia 2008 r. - ogłoszenie listy przedsiębiorców 
uprawnionych do otrzymania dopłat

 30 czerwca 2008 r.  - przekazanie dopłat 
przedsiębiorcom
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Warunki otrzymania dopłat do 
demontażu:

 uzyskanie wymaganych poziomów odzysku i 
recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy z 
dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 posiadanie decyzji wymaganych w związku z 
prowadzeniem stacji demontażu

 złożenie w terminie sprowozdanie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o recyklingu
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 złożenie w terminie wniosku o dopłatę
 zapewnienie zgodności wnioskowanej dopłaty z 

warunkami dopuszczalnej pomocy de minimis



ROCZNE SPRAWOZDANIE i 
WNIOSEK

należy przekazać do Wojewody i NFOŚiGW w 
formie pisemnej i elektronicznej.
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Wersja pisemna sprawozdania i 
wniosku

Należy ją przesłać na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Powierzchni Ziemi,
Geologii i Górnictwa

ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „WRAKI”



9

Wersja elektroniczna sprawozdania 
i wniosku 

 nośnik w postaci płyty CD, dyskietki dołączony 
do wersji papierowej                                        
lub

 przesłana pocztą elektroniczną na adres:            
wraki@nfosigw.gov.pl                                          
  w tytule listu należy wpisać nazwę firmy

mailto:wraki@nfosigw.gov.pl


   

WNIOSEK

wzór wniosku stanowi załącznik do Rozp. RM
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Nr zgłoszenia do Narodowego Funduszu1)  ……………………………… 
Data wpływu do Narodowego Funduszu 1)   ……………………………… 

Wniosek o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
za rok …….. 

Adresat: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Dane przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu  

Firma 

Siedziba i adres 2) 

NIP3) 

REGON3) 

Telefon/faks/e -mail 

Nr rachunku bankowego  
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Nr stacji demontażu nadany 
przez wojewodę   

Adres stacji demontażu 4)   

Forma prawna5) 

A. Przedsiębiorstwo państwowe  
B. Jednoosobowa spółka Skarbu 

Państwa 
C. Jednoosobowa spółka 

jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu 
przepisów o gospodarce 
komunalnej  

D. Spółka akcyjna albo spółka z 
o.o., w stosunku do których 
Skarb Państwa, jednostka 
samorządu terytoria lnego, 
przedsiębiorstwo państwowe 
lub jednoosobowa spółka 
Skarbu  

Państwa są podmiotami, które 
posiadają uprawnienia takie jak 
przedsiębiorcy dominujący w 
rozumieniu przepisów o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów  

E. Spółka handlowa (przedsiębiorca  
       prywatny) 
F. Spółka cywilna 
G. Osoba fizyczna  
H. Beneficjent pomocy nienależący 

do kategorii określonych w pkt A-
G    
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6) Podkreślić właściwe – zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego 
przedsiębiorstwa zawartą w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
364/2004  z dnia 25 lutego 2005r.  zmieniającego rozporządzenie (WE)  

     nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy 
     dla badań i rozwoju  (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004r., str. 22) . 

Wielkość przedsiębiorstwa 6) 

A. Mikroprzedsiębiorstwo 
B. Małe przedsiębiorstwo 
C. Średnie przedsiębiorstwo 
D. Przedsiębiorstwo nienależące do kategorii 

określonych w pkt A -C 
 



Definicja mikro-, małego i średniego 
przedsiębiorstwa

Artykuł 2 załącznika do rozp. Komisji WE  nr 364/2004

Próg zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię 
przedsiębiorstwa
1. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw  (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają 
mniej niż 250 pracowników  i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 
milionów EUR.
2. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe  definiuje się jako 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników  i którego 
roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów 
EUR.
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo  definiuje się jako 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników  i którego 
roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
EUR.
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7) W przypadku uzyskania pomocy publicznej należy spełnić  
 warunki określone w § 3 ust. 1 b pkt 1 rozporządzenia.  
W przypadku nieuzyskania takiej pomocy w tym okresie,  
w rubryce należy wpisać „nie otrzymałem”.  

 

Wartość (w euro) pomocy publicznej 
zaliczanej do pomocy de minimis, jak 
też każdej innej pomocy dotyczącej 
tych samych kosztów kwalifikowanych, 
w związku z którymi udzielana jest 
pomoc de minimis, uzyskanej w ciągu 
bieżącego roku oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych 7)  

 euro 

 



16

Dopłaty do demontażu formą 
pomocy publicznej de minimis

Zgodnie z § 10 Rozp. RM dofinansowanie w formie dopłat do 
demontażu ma charakter pomocy publicznej de minimis i jest 
udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozp. Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
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c.d.

Dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli jego 
wartość brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, 
uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz dwóch 
poprzedzających latach oraz innej pomocy, przeznaczonej na 
pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, nie 
przekracza równowartości dopuszczalnej pomocy de minimis 
oraz dopuszczalnej intensywności pomocy, w przypadku gdy 
przedsiębiorca otrzymał inną pomoc publiczną przeznaczoną 
na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych. (§ 10 ust. 
2 pkt 1 Rozp. RM)  
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Dopuszczalny limit pomocy de minimis
(pomocy wnioskowanej oraz innej uzyskanej pomocy de 

minimis)

 w przypadku przedsiębiorców prowadzących, 
obok działalności w zakresie recyklingu 
pojazdów, również działalność w sektorze 
transportu drogowego – równowartość 100.000 
euro w okresie trzech kolejnych lat 

 w przypadku przedsiębiorców, którzy nie 
prowadzą działalności w tym sektorze – 
równowartość 200.000 euro  w okresie trzech 
kolejnych lat
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Załączniki do wniosku dotyczące 
pomocy publicznej de minimis:

 zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej 
przez wnioskodawcę w bieżącym roku oraz dwóch 
poprzedzających latach podatkowych

 informacja, czy wnioskodawca otrzymał inną 
pomoc publiczną przeznaczoną na pokrycie tych 
samych kosztów kwalifikowanych, na które planuje 
przeznaczyć dopłatę. Jeśli tak – należy podać 
kwotę tej pomocy, datę jej udzielenia, nazwę 
podmiotu udzielającego pomocy oraz nazwę 
środka pomocowego (programu lub pomocy 
indywidualnej)
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c.d. Załączniki do wniosku dotyczące 
pomocy publicznej de minimis: 

 informacja, czy wnioskodawca prowadzi 
działalność w sektorze transportu drogowego.         
                                                                        
Jeżeli przedsiębiorca wnioskujący o dopłatę prowadzi taką 
działalność, powinien wykazać, że jest ona wyraźnie 
wyodrębniona od pozostałej działalności niezwiązanej z 
transportem drogowym, w tym od działalności, na którą 
przeznaczona zostanie wnioskowana dopłata. Odrębność 
działalności jest rozumiana jako brak możliwości 
przepływu kosztów i przychodów z jednej działalności do 
innej. Jeżeli taka odrębnośći nie zostanie wykazana, 
wówczas zastosowany będzie limit 100.000 euro.
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Sytuacja ekonomiczna 8) A. Podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
B. Podmiot znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

  

...................................................................................................... 
  (miejscowość, data i podpis przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu) 

 
 

7) Podkreślić właściwe, przy czym za trudną sytuację  
 ekonomiczną uznaje się sytuację ekonomiczną w rozumieniu 
kryteriów określonych w punktach 9 -11 Wytycznych  
wspólnot owych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 
01.10.2004).  
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Załączniki do wniosku związane z 
oceną sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorcy:
 dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w 
szczególności bilans, rachunek zysków i strat oraz 
rachunek przepływów za ostatni rok obrotowy. 
Jeżeli przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej, 
należy również dołączyć te informacje odpowiednio 
o wszystkich spółkach należących do danej grupy, 
za ostatni rok obrotowy (§ 3 ust. 1b pkt 2 Rozp. 
RM)



c.d. Załączniki do wniosku związane 
z oceną sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorcy:
Jeżeli przedsiębiorca nie sporządza dokumentów 
wymienionych powyżej przedstawia inne, właściwe 
dla jego przypadku, dokumenty potwierdzające 
sytuację ekonomiczną (np. roczne zeznania 
podatkowe za ostatnie 2 lata prowadzonej 
działalności).                                                                  
                                                                                       
                                                                                     
Jeżeli przedsiębiorca znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej nie można mu udzielić 
pomocy publicznej de minimis.



 Narodowy Fundusz przekazuje dopłaty do 
demontażu na podstawie umowy cywilnoprawnej 
zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację 
demontażu, na wskazany przez niego rachunek 
bankowy w terminie do dnia 30 czerwca. 

www.nfosigw.gov.pl



 

DZIĘKUJĘ !

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                           
W prezentacji wykorzystano informacje publikowane na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


