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Wyd∏u˝ono czas modernizacji dla baz
i stacji paliw p∏ynnych
24 grudnia 2007 roku wesz∏o
w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra
Gospodarki przed∏u˝ajàce o 5 lat
okres wyposa˝enia baz paliw
p∏ynnych i stacji paliw p∏ynnych
w aparatur´ kontrolno-pomiarowà.

Do 31 grudnia 2012 r. bazy paliw
p∏ynnych muszà byç wyposa˝one
w instalacje, urzàdzenia lub systemy
przeznaczone do:
➢ zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do
gruntu, wód powierzchniowych
i gruntowych;
➢ pomiaru i monitorowania stanu
magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód
powierzchniowych i gruntowych.
Stacje paliw p∏ynnych powinny byç
wyposa˝one do dnia 31 grudnia
2012 r. w instalacje, urzàdzenia lub
systemy przeznaczone do:
➢ pomiaru i monitorowania stanu
magazynowanych produktów
naftowych;
niczajàce emisj´ lotnych zwiàzków
organicznych. Rozporzàdzenie b´dzie
okreÊlaç m.in. rodzaje inwestycji, na
które pomoc ta b´dzie udzielana,
a tak˝e form´ tej pomocy.
Zach´cam tak˝e do przeczytania artyku∏u o op∏atach za korzystanie ze
Êrodowiska na 2008 r. Dowiedzà si´
Paƒstwo z niego m.in. o wysokoÊci
stawek op∏at m.in. za Êcieki wprowadzane do wód lub do ziemi a tak˝e
o wspó∏czynnikach ró˝nicujàcych dla
wód powierzchniowych Êródlàdowych.

➢ sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód
powierzchniowych i gruntowych.
Rozporzàdzenie to daje jeszcze jednà szans´ w∏aÊcicielom stacji paliw
lub baz paliw, ale nie zmienia to
faktu, i˝ po up∏ywie tego terminu,
w∏aÊciciele, którzy nie wywià˝à si´
z tego obowiàzku, b´dà musieli
zlikwidowaç swoje obiekty.
■

§

Podstawa prawna:
1) Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje paliw p∏ynnych, rurociàgi przesy∏owe dalekosi´˝ne s∏u˝àce
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. Nr 240, poz. 1753),
2) Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje paliw
p∏ynnych, rurociàgi przesy∏owe dalekosi´˝ne s∏u˝àce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063).

Redakcja
Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer
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AktualnoÊci
Zmiana w stawkach op∏at eksploatacyjnych
1 stycznia 2008 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 paêdziernika 2007 r.
w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych. Dotyczy ono ustalenia

stawek op∏at eksploatacyjnych dla
poszczególnych rodzajów kopalin.

Poni˝ej znajdujà si´ stawki op∏at dla
poszczególnych rodzajów kopalin. ■

Tab. 1. Stawki op∏at dla poszczególnych rodzajów kopalin
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

2

Rodzaj kopaliny

Jednostka
miary (j.m.)

Stawka op∏aty
eksploatacyjnej
(z∏/j.m.)

Alabastry
t
Amfibolity
t
Anhydryty
t
Baryty
t
Bazalty
t
Chalcedonity
t
Diabazy
t
Dolomity
t
Gabra
t
Gaz ziemny wysokometanowy
tys. m3
Metan z w´gla kamiennego
tys. m3
Gaz ziemny pozosta∏y
tys. m3
Gipsy
t
Gliny ogniotrwa∏e i ceramiczne
t
Gnejsy
t
Granity
t
Hornfelsy
t
Kamienie ozdobne i pó∏szlachetne
kg
Kreda jeziorna
t
Kreda piszàca
t
Kwarc
t
Kwarcyty
t
¸upki
t
Magnezyty
t
Margle
t
Marmury
t
Melafiry
t
Opoki
t
Piaski i ˝wiry
t
Piaskowce
t
Porfiry
t
Ropa naftowa
t
Rudy cynkowo-o∏owiowe
t
Rudy miedzi
t
Rudy z∏ota
g Au (w rudzie)
Serpentynity
t
Siarka rodzima
t
Sjenity
t
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2,78
0,91
3,30
5,00
0,95
0,58
0,68
0,78
0,91
5,50
0,00
4,57
1,54
3,08
0,96
0,96
0,80
8,84
0,18
0,63
1,69
0,85
1,14
4,41
0,62
3,33
0,97
0,58
0,46
0,68
0,68
32,61
1,03
2,88
0,35
0,68
1,32
0,80
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Lp.

Rodzaj kopaliny

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Ska∏y diatomitowe
Solanki
Sole
Surowce bentonitowe
Surowce ilaste pozosta∏e
Surowce kaolinowe
Surowce skaleniowe
Szarog∏azy
Torfy
Torfy lecznicze (borowiny)
Trawertyny
Tufy
Wapienie
W´giel brunatny
W´giel kamienny
Wody lecznicze
Wody termalne
Zieleƒce
Ziemia krzemionkowa
Zlepieƒce
Inne kopaliny

Jednostka
miary (j.m.)

Stawka op∏aty
eksploatacyjnej
(z∏/j.m.)

t
m3
t
t
m3
t
t
t
m3
m3
t
t
t
t
t
m3
m3
t
t
t
t

5,55
1,83
1,37
1,69
2,03
2,78
2,24
0,80
1,04
1,04
0,62
0,68
0,62
1,54
1,97
1,22
0,00
0,80
5,55
3,33
3,33

AktualnoÊci
Projekt rozporzàdzenia w sprawie
szczegó∏owych warunków udzielania
pomocy publicznej
Na stronie Ministerstwa Ochrony
Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt

pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków organicznych.

Wed∏ug rozporzàdzenia pomoc ta
mo˝e byç udzielana na 5 rodzajów inwestycji:
➢ przebudowa zbiorników i instalacji do magazynowania i dystrybucji surowców i produktów
naftowych,
➢ hermetyzacja urzàdzeƒ i instalacji do magazynowania oraz
dystrybucji surowców i produktów naftowych,
➢ przebudowa stacji benzynowych
w celu ograniczenia emisji w´glowodorów do Êrodowiska,
➢ przebudowa instalacji lub zmiany technologii prowadzàce do
ograniczenia lub wyeliminowania emisji lotnych zwiàzków
organicznych.
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie: dotacji, po˝yczek preferencyjnych, preferencyjnych kredytów bankowych, dop∏at do oprocentowania
preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych
lub cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.
■

rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania

Redakcja

AktualnoÊci
Projekt rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie przyj´cia
Krajowego Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ do Emisji dwutlenku
w´gla na lata 2008–2012
Na stronie Ministerstwa pojawi∏
si´ projekt rozporzàdzenia Rady
Ministrów w sprawie przyj´cia
Krajowego Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ do Emisji dwutlenku w´gla
na lata 2008–2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Program ten dotyczy m.in. zagadnieƒ takich, jak:
www.dashofer.pl

➢ ca∏kowita liczba uprawnieƒ do
emisji dwutlenku w´gla na okres
2008–2012 dla poszczególnych
rodzajów instalacji obj´tych
systemem wynosi 981 740 275,
➢ ca∏kowita liczba uprawnieƒ do
emisji dwutlenku w´gla na okres
2008–2012 dla instalacji: nowych, nieuj´tych w za∏àcznikach
do rozporzàdzenia, instalacji,
w których dokonano zmiany skut-

kujàcej zwi´kszeniem mo˝liwoÊci produkcyjnych i uj´tych
w za∏àcznikach, instalacji wymienionych w za∏àczniku, które przyjmujà produkcj´ od instalacji nieobj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji dwutlenku w´gla wynosi
60 086 195.
Liczb´ jednostek poÊwiadczonej
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redukcji emisji, które prowadzà instalacje, mo˝na wykorzystaç do rozliczenia rocznej emisji CO2, wynosi
ona 10% przydzia∏u rocznego dla
ka˝dej instalacji.

Wymóg przyj´cia Krajowego Planu
rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji wynika obowiàzku na∏o˝onego przez
paƒstwa cz∏onkowskie w Dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 13 paêdziernika 2003.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Podwy˝ki cen us∏ug komunalnych
W tym roku op∏aty za wod´, Êcieki,
wywóz odpadów, a tak˝e energi´ elektrycznà wzrosnà nawet
o kilkanaÊcie procent. Jest to efekt
dostosowania Polski do unijnych
norm dotyczàcych ochrony Êrodowiska. Inwestycje, które b´dà
niezb´dne w zakresie sieci
wodno-kanalizacyjnych i gospodarki odpadami, szacowane sà na
kwot´ przekraczajàcà 50 mld z∏.

W tym roku wzroÊnie tak˝e op∏ata
marsza∏kowska za sk∏adowanie odpadów na sk∏adowiskach. Jej skok

przewidywany jest o oko∏o 400%.
Co za tym idzie czeka nas tak˝e
50% wzrost op∏aty za wywóz odpadów, nie b´dzie ona jednak dotyczy∏a wywozu odpadów na recykling (za to nie p∏acimy!).
Najwi´kszy wzrost b´dzie dotyczy∏
cen wody i Êcieków. Obecna stawka
to Êrednio 6 z∏ za metr szeÊcienny
wody i Êcieków. Eksperci szacujà,
˝e ceny te mogà wzrosnàç nawet
o 100% w ciàgu kilku kolejnych
lat. Gdaƒsk, Poznaƒ, Kielce, Jelenia Góra to tylko niektóre z miast,

które zdecydowa∏y si´ wprowadziç
podwy˝ki. B´dà one wynosi∏y od
6 do 15% w poszczególnych miastach.
W ciàgu najbli˝szych lat jesteÊmy
zobowiàzani do wdro˝enia dyrektyw: wodnej i Êciekowej, skutkiem
czego czeka nas wybudowanie i zmodernizowanie 25 tys. km sieci kanalizacyjnych oraz wybudowanie lub
zmodernizowania prawie 950 oczyszczalni Êcieków.
■
Redakcja

Porady prawne
Sposoby obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji
Artyku∏ dotyczy tematu, który
ostatnio wzbudza wiele emocji
wÊród prowadzàcych instalacje
produkujàce energi´ elektrycznà
w kogeneracji. To w∏aÊnie ich
dotyczy nowe Rozporzàdzenie
Ministra Gospodarki z dnia
26 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegó∏owego zakresu obowiàzku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych
Êwiadectw, uiszczenia op∏aty zast´pczej i obowiàzku potwierdzania danych dotyczàcych iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które wesz∏y w ˝ycie 24 lutego
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2007 roku, dostosowa∏y polskie
prawodawstwo do wymogów Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciep∏o u˝ytkowe na rynku wewn´trznym energii oraz zmieniajàce
dyrektyw´ 92/94/EWG. Na przedsi´biorstwa energetyczne sprzedajàce energi´ elektrycznà odbiorcom
koƒcowym na∏o˝ono obowiàzek
przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji lub poniesienia op∏aty zast´pczej w nast´pujàcej wysokoÊci: jednostkowe op∏aty
zast´pcze oznaczone symbolami
Ozg i Ozk, o których mowa w art. 9a
ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne,
obowiàzujàce w 2008 r.:
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Ozg = 117,00 [z∏/MWh], tj. 97,74%
Êredniej ceny sprzeda˝y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
Ozk = 17,96 [z∏/MWh], tj. 15%
Êredniej ceny sprzeda˝y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Prezes Urz´du Regulacji Energetyki ustali∏ jednostkowe op∏aty
zast´pcze oznaczone symbolami
Ozg i Ozk na podstawie Êredniej
ceny sprzeda˝y energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym, o której
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b,
z roku poprzedzajàcego rok ustalenia jednostkowych op∏at zast´pczych,
bioràc pod uwag´:
1) iloÊç energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
www.dashofer.pl
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2) ró˝nic´ pomi´dzy kosztami
wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji a cenami sprzeda˝y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców koƒcowych.
Producenci energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji, chcàc
otrzymaç Êwiadectwo pochodzenia,
sk∏adajà do Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki za poÊrednictwem
operatora systemu elektroenergetycznego odpowiedni wniosek w terminie do 14 dnia nast´pnego miesiàca po zakoƒczeniu okresu wytworzenia obj´tego tym wnioskiem.
Ponadto do dnia 15 lutego ka˝dego
roku przedsi´biorstwo energetyczne
przedk∏ada do Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczàce jednostki kogeneracji za ubieg∏y rok w oparciu o rzeczywiste dane.
Wraz ze sprawozdaniem nale˝y
przedstawiç opini´ akredytowanej
jednostki – wykaz jednostek zosta∏
umieszczony na stronie Urz´du
Regulacji Energetyki, sporzàdzonà
na podstawie badania w przedsi´biorstwie, która stwierdzi prawid∏owoÊç danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadnoÊç sk∏adania
wniosku o wydanie Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym.
Obowiàzkiem przedsi´biorstw
energetycznych jest:
➢ Posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, a w przypadku jej braku
z∏o˝enie wniosku o jej udzielenie w terminie do trzech miesi´cy
od wejÊcia w ˝ycie ustawy Prawo
energetyczne.
Uzyskania koncesji nie wymaga
wytwarzania energii elektrycznej w
êród∏ach o ∏àcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczajàcej 50 MW niezaliczanych do
www.dashofer.pl

odnawialnych êróde∏ energii lub do
êróde∏ wytwarzajàcych energi´ elektrycznà w kogeneracji, wytwarzania
ciep∏a w êród∏ach o ∏àcznej mocy
zainstalowanej cieplnej nieprzekraczajàcej 5 MW.
➢ Uzyskanie i przedstawienie do
umorzenia Prezesowi URE Êwiadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej
wytworzonej w jednostkach
kogeneracji znajdujàcych si´ na
terytorium RP – potwierdzenie
wytworzenia energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji
albo:
➢ Uiszczenie op∏aty zast´pczej.
Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, która na podstawie przepisów
dotychczasowych nie wymaga∏a
uzyskania koncesji, i zamierzajàce
wystàpiç z wnioskiem o wydanie
Êwiadectw na dotychczasowych
zasadach do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia sprawy przez Prezesa
URE, pod warunkiem z∏o˝enia
wniosku o udzielenie koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej
w kogeneracji, w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
➢ Sporzàdzenie wniosku wraz z za∏àcznikami (zgodnie ze wzorem
opublikowanym w piÊmie Prezesa URE z dnia 30 listopada br.)
o wydanie Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji na podstawie
danych obejmujàcych jeden lub
wi´cej nast´pujàcych po sobie
pe∏nych miesi´cy jednego roku
kalendarzowego oraz planowanej Êredniorocznej sprawnoÊci
przemiany energii chemicznej
paliwa w energi´ elektrycznà lub
mechanicznà i ciep∏o u˝ytkowe
w kogeneracji.
➢ Przed∏o˝enie wniosku operatorowi systemu elektroenergetycznego w terminie 14 dni nast´pnego miesiàca od dnia zakoƒczenia okresu wytworzenia energii elektrycznej obj´tej wnioskiem,
do przekazania Prezesowi URE.

➢ Przed∏o˝enie Prezesowi URE
do 15 lutego ka˝dego roku sprawozdania za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia poprzedniego roku,
okreÊlonego na podstawie rzeczywistej Êredniorocznej sprawnoÊci przemiany wraz ze schematem wyodr´bnionego zespo∏u
urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad
jednostki kogeneracji.
Wymogiem ustawy jest te˝ to, ˝e
wraz ze sprawozdaniem rocznym
przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem energii
elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji przedk∏ada Prezesowi
URE opini´ akredytowanej jednostki,
sporzàdzanà na podstawie badania
przeprowadzonego w przedsi´biorstwie energetycznym dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzajàcà
prawid∏owoÊç danych zawartych
w sprawozdaniu oraz zasadnoÊç
sk∏adania wniosku o wydanie Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji dla
energii elektrycznej wytworzonej
w poprzednim roku kalendarzowym.
Polskie Centrum Akredytacji przekazuje Prezesowi URE na jego
wniosek wykaz akredytowanych
jednostek, które zatrudniajà osoby
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz
zapewniajà niezale˝noÊç w przedstawianiu wyników badaƒ, a tak˝e
przekazuje informacje o jednostkach, którym udzielono akredytacji,
ograniczono zakres akredytacji,
zawieszono lub cofni´to akredytacj´.
Kara pieni´˝na
Karze pieni´˝nej podlega ten, kto
nie przestrzega obowiàzków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Êwiadectwa
pochodzenia lub Êwiadectwa pochodzenia z kogeneracji lub przedk∏ada
Prezesowi URE wnioski o wydanie
Êwiadectwa pochodzenia lub Êwiadectwa pochodzenia z kogeneracji
zawierajàce dane lub informacje
niezgodne ze stanem faktycznym.
Potwierdzeniem wytworzenia ener-
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gii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji jest Êwiadectwo pochodzenia z kogeneracji. Wydaje si´ je
oddzielnie dla energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi lub
o ∏àcznej mocy zainstalowanej
elektrycznej êród∏a poni˝ej 1 MW;

2) innej ni˝ wymieniona w pkt. 1.
Pierwsze Êwiadectwa pochodzenia
z kogeneracji mogà byç wydane dla
energii elektrycznej wytworzonej
w okresie jednego lub wi´cej nast´pujàcych po sobie miesi´cy kalendarzowych w 2007 r., pod warunkiem
przedstawienia przez przedsi´bior-

stwa energetyczne, wraz z wnioskiem o wydanie Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji opinii akredytowanej jednostki, potwierdzajàcej
dane dotyczàce mo˝liwej do uzyskania iloÊci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2007 r. ■
Zbigniew Bieƒko

Porady prawne
Nowe stawki op∏at produktowych
1 stycznia 2008 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska dotyczàce stawek op∏at
produktowych z dnia 18 grudnia
2007 r. Rozporzàdzenie to okreÊla stawki op∏at produktowych
dla poszczególnych opakowaƒ
i produktów.

Op∏ata produktowa to op∏ata
obliczana i wp∏acana za opakowania w przypadku wprowadza-

nia na rynek krajowy produktów
w opakowaniach, o których mowa
w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz.U. z 2007 r.
Nr. 90, poz. 607), a tak˝e op∏ata
obliczana i wp∏acana w przypadku
wprowadzania na rynek krajowy
produktów wymienionych w za∏àcz-

nikach nr 2 i 3 do ustawy, z wy∏àczeniem akumulatorów kwasowo-o∏owiowych.
Poni˝ej w tabelach przedstawiono
szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych opakowaƒ i produktów. Stawki op∏at
dla pozosta∏ych produktów znajdujà si´ w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

Tab. 1. Szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych opakowaƒ
Poz.

Symbol PKWiU

1
2
3
4
5

bez wzgl´du na symbol PKWiU
bez wzgl´du na symbol PKWiU
bez wzgl´du na symbol PKWiU
bez wzgl´du na symbol PKWiU
bez wzgl´du na symbol PKWiU

6
1)

bez wzgl´du na symbol PKWiU

Rodzaje opakowaƒ (jednostkowych,
transportowych i zbiorczych)
opakowania z tworzyw sztucznych1)
opakowania z aluminium1)
opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej1)
opakowania z papieru i tektury1)
opakowania ze szk∏a gospodarczego,
poza ampu∏kami1)
opakowania z drewna1)

Jednostkowa
stawka w z∏ za 1 kg
2,73
1,37
0,82
0,65
0,26
0,33

Nie dotyczy opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt z produktami leczniczymi okreÊlonymi w przepisach
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z póên. zm.) oraz
opakowaƒ po Êrodkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z póên. zm.).

Tab. 2. Szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych produktów
Poz.
1

6

Symbol PKWiU
31.40.23

Rodzaj produktu
akumulatory niklowo-kadmowe:
– ma∏ogabarytowe (wraz z pakietami1)):
o masie do 50 g
o masie 51-150 g
o masie 151-750 g
o masie 751-2000 g
– wielkogabarytowe o masie powy˝ej 2000 g2)
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Jednostkowa stawka
w z∏ za 1 sztuk´

0,53
1,58
6,35
21,16
27,51
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Tab. 2. Szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych produktów (cd.)
Poz.
2

Symbol PKWiU
31.40.23

Jednostkowa stawka
w z∏ za 1 sztuk´

Rodzaj produktu
akumulatory niklowo-˝elazowe oraz inne
akumulatory elektryczne:
– ma∏ogabarytowe (wraz z pakietami1)):
guzikowe
o masie do 50 g
o masie 51-150 g
o masie 151-250 g
o masie 251-2000 g

3

– wielkogabarytowe o masie powy˝ej 2000 g2)
31.40.1, z wy∏àczeniem 31.40.12 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich cz´Êci
z wy∏àczeniem cz´Êci ogniw i baterii galwanicznych
– guzikowe
– baterie pierwotne i pozosta∏e baterie wtórne:
o masie do 50 g
o masie 51-150 g
o masie 151-250 g
o masie 251-2000 g

0,04
0,133),5)
0,334)
0,553),5)
1,554)
1,103),5)
3,104)
2,103)
3,264)
27,51

0,04
0,133),5)
0,334)
0,553),5)
1,554)
1,103),5)
3,104)
2,103),5)
3,264)

1)

Dla pakietów jest to suma wysokoÊci stawek op∏at produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów
ma∏ogabarytowych).
2)
Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotnoÊci ogniw pojedynczych jest to suma
wysokoÊci stawek op∏at produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów
wielkogabarytowych lub wielko- i ma∏ogabarytowych).
3)
Niklowo-wodorkowe.
4)
Litowe, litowo-jonowe.
5)
Cynkowo-w´glowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne.

§ Podstawa prawna:
1) Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
dotyczàce stawek op∏at produktowych
z dnia 18 grudnia 2008 r. okreÊla stawki
op∏at produktowych dla poszczegól-

nych opakowaƒ i produktów (Dz.U.
z 2007 r. Nr. 247 poz. 1840).
2) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami

oraz o op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej (Dz.U. z 2007 r. Nr. 90,
poz. 607).
■

Redakcja

Porady prawne
Wspólnotowy i Krajowy system handlu uprawnieniami do emisji
System zbywalnych uprawnieƒ
do emisji ma na celu obni˝enie
kosztów osiàgni´cia za∏o˝onych
celów ekologicznych. Istotà systemu sà zbywalne uprawnienia
do emisji. Uprawniajà one prowadzàcego instalacj´ do wprowadzania substancji zanieczyszcza-
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jàcej do powietrza w okreÊlonym
okresie.

2) krajowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji.

System handlu uprawnieniami
w Polsce sk∏ada si´ z dwóch podsystemów:
1) wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji;

Wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji jest system,
którym sà obj´te gazy cieplarniane,
ustanowiony w ramach Wspólnoty
Europejskiej (art. 3 pkt 16). Celem
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wspólnotowego systemu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
czyli dwutlenku w´gla (CO2), metanu
(CH4), podtlenku azotu (N2O),
fluoropochodnych w´glowodorów
(HFCs), perfluoropochodnych zwiàzku w´gla (PFCs), szeÊciofluorku
siarki (SF6). W okresie rozliczeniowym 2005–2007 cel ten jest ograniczony i obejmuje tylko redukcj´
dwutlenku w´gla (CO2).

Europejskiej oraz podmiotami prawnymi z paƒstw uprawnionych, które
ratyfikowa∏y Protokó∏ z Kioto. Uprawnienie w ramach wspólnotowego
systemu jest wi´c aktywem o wymiernej wartoÊci rynkowej i mo˝e
byç przedmiotem obrotu w Unii
Europejskiej i paƒstwach stronach
Protoko∏u z Kioto.

WspólnotowoÊç tego systemu wyra˝a si´ przede wszystkim przez:
1) ustalenie krajowego planu
uprawnieƒ dla wspólnotowego
systemu;
2) mo˝liwoÊç handlu uprawnieniami w ramach Wspólnoty
Europejskiej.

Krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji jest system,
którym obj´te sà substancje inne
ni˝ gazy cieplarniane, ustanowiony
w Rzeczpospolitej Polskiej w celu
ograniczenia emisji tych substancji.
Krajowym systemem obj´te sà:
1) dwutlenek siarki (SO2);
2) tlenki azotu (NOx);
3) py∏y.

Krajowy plan rozdzia∏u uprawnieƒ
dla wspólnotowego systemu jest
przedk∏adany Komisji Europejskiej
oraz paƒstwom cz∏onkowskim Unii
Europejskiej. Krajowy plan rozdzia∏u uprawnieƒ dla wspólnotowego systemu przyjmowany jest przez
Rad´ Ministrów, po akceptacji ze
strony Komisji Europejskiej. Istotà
wspólnotowego systemu jest zaÊ to,
˝e uprawnienia do emisji mogà byç
przedmiotem obrotu (transakcji
kopna-sprzeda˝y) mi´dzy podmiotami prawnymiz terenu Wspólnoty

Krajowy plan rozdzia∏u uprawnieƒ
dla krajowego systemu przyjmowany jest bez wspó∏dzia∏ania ze
strony Komisji Europejskiej i paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Krajowy plan rozdzia∏u uprawnieƒ
dla krajowego systemu przyjmuje
w drodze rozporzàdzenia Rada
Ministrów. Istota krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
sprowadza si´ do tego, ˝e transakcje
kupna–sprzeda˝y uprawnieƒ do
emisji mogà byç zawierane wy∏àcznie mi´dzy prowadzàcymi instala-

!

cje, którym przyznano uprawnienia
do emisji. Jest to wi´c rynek ograniczony geograficznie tylko do terytorium Polski (bo chodzi o tych prowadzàcych instalacj´, którym przyznano
uprawnienia do emisji w rozumieniu
prawa polskiego), jak i podmiotowo
(nie ka˝da osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna
majàca zdolnoÊç prawnà mo˝e nabywaç i sprzedawaç uprawnienia,
a tylko prowadzàcy instalacj´, którym
przyznano uprawnienia do emisji).
Instalacje obj´te krajowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji okreÊli minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska w drodze rozporzàdzenia. Delegacj´ ustawowà do
okreÊlenia takich instalacji zawiera
art. 6 ustawy o handlu uprawnieniami, w odniesieniu ca∏ego systemu,
tzn. zarówno do systemu wspólnotowego jak i krajowego. Jak dotàd
minister Êrodowiska okreÊli∏, w drodze rozporzàdzenia wydanego na
podstawie art. 6 ustawy, tylko rodzaje
instalacji obj´tych wspólnotowym
systemem handlu uprawnieniami
do emisji na lata 2005–2007. Oznacza to, ˝e obecnie brak jest okreÊlenia instalacji obj´tych systemem
krajowym. Wynika z tego, ˝e
obecnie krajowy system jeszcze nie
zaczà∏ funkcjonowaç.
■
Redakcja

Temat numeru

Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska w 2008 r.
Jednà z podstawowych zasad
systemu ochrony Êrodowiska jest
ta, która mówi, ˝e: „zanieczyszczajàcy p∏aci”. Zosta∏a ona wprost
zapisana w art. 7 ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska (POÂ), który
stanowi, ˝e „Kto powoduje zanieczyszczenie Êrodowiska, ponosi
koszty usuni´cia skutków tego
zanieczyszczenia”. POÂ obowiàzek
ponoszenia kosztów zanieczyszczenia nak∏ada na ka˝dy podmiot
b´dàcy ich sprawcà, bez wprowadzania w tym zakresie jakichkolwiek ró˝nic. W zwiàzku z tym obo-
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wiàzek ten spoczywa zarówno
na osobach fizycznych, jak i jednostkach organizacyjnych.

OczywiÊcie, aby zasada „zanieczyszczajàcy p∏aci” by∏a realizowana
w praktyce, niezb´dne sà instrumenty
prawne, mobilizujàce do ich przestrzegania W praktyce realizacji
zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”
przede wszystkim s∏u˝à instrumenty
ekonomiczne, takie jak op∏aty za
korzystanie ze Êrodowisk.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2008

Charakter stawek w POÂ
Rozwiàzania zawarte w POÂ majà
charakter ramowy – art. 290 POÂ
okreÊla jedynie górne stawki op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska.
Zgodnie z postanowieniami art. 217
Konstytucji RP nak∏adanie podatków, innych danin publicznych,
okreÊlanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania oraz stawek
podatkowych, a tak˝e zasad przyznawania ulg i umorzeƒ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od
podatków nast´puje w drodze ustawy.
www.dashofer.pl
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Dlatego w art. 290 ust. 1 ustawy
zosta∏y okreÊlone górne jednostkowe
stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, zró˝nicowane w zale˝noÊci
od sposobu korzystania ze Êrodowiska. W praktyce niemal co roku
nast´puje nowelizacja art. 290 POÂ
i zmieniane sà górne stawki op∏at.
Równie˝ od 1 stycznia 2008 r. zaczynajà obowiàzywaç nowe stawki.
Wed∏ug art. 290 ust. 1 górne jednostkowe stawki op∏at w 2008 r.
wynoszà:
1) 273 z∏ za 1 kg gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza;
2) 175 z∏ za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi;
3) 20 z∏ za 1 dam3 wód ch∏odniczych;
4) 200 z∏ za umieszczenie 1 Mg
odpadów na sk∏adowisku;
5) 3 z∏ za pobór 1 m3 wody podziemnej;
6) 1,50 z∏ za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
7) 3 z∏ za 1 m2 powierzchni na
jeden rok – pochodzàce z powierzchni zanieczyszczonych
o trwa∏ej nawierzchni, w szczególnoÊci z miast, portów, lotnisk,
terenów przemys∏owych, handlowych, us∏ugowych i sk∏adowych, baz transportowych oraz
dróg i parkingów;
8) 20 z∏ za ka˝de rozpocz´te 100 kg
przyrostu masy ryb innych ni˝
∏ososiowate lub innych organizmów wodnych w ciàgu cyklu
produkcyjnego w obiektach
chowu lub hodowli tych ryb
lub tych organizmów, o ile produkcja tych ryb lub organizmów,
rozumiana jako Êrednioroczny
przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych
latach cyklu produkcyjnego,
przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej stawów
rybnych tego obiektu w jednym
roku danego cyklu.
Stawki op∏at wymienione w art. 290
ust. 1 majà charakter maksymalny
www.dashofer.pl

i w zwiàzku z tym nie majà one
charakteru bezpoÊrednio obowiàzujàcego – konkretne stawki sà ustalane
w rozporzàdzeniach Rady Ministrów.
Zmiany coroczne stawek
Stawki op∏at ustalone w art. 290
ust. 1 POÂ za rok poprzedni podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku podwy˝szeniu w stopniu
odpowiadajàcym Êredniorocznemu
wskaênikowi cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em og∏aszanemu przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, w formie
komunikatu, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, nie póêniej
ni˝ do dnia 31 paêdziernika ka˝dego
roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” wysokoÊç stawek op∏at na
rok nast´pny, uwzgl´dniajàc dotychczasowe zmiany wysokoÊci stawek.
Stawki op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska sà ustalone w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska (Dz.U.
Nr 260, poz. 2176).
Od 1 stycznia 2008 r. rozporzàdzenie to obowiàzuje w wersji znowelizowanej na podstawie Rozporzàdzenia Rady Ministrów z 6 czerwca
2007 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska (Dz.U. z 2007 r.
nr 106, poz. 723). Konkretne stawki
poszczególnych op∏at sà okreÊlone
w za∏àcznikach do tego rozporzàdzenia. Za∏àczniki te sà zmieniane
ka˝dego roku w drodze obwieszczenia ministra do spraw Êrodowiska,
które jest publikowane w „Monitorze
Polskim”. Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na 2008 r. zosta∏y
ustalone w Obwieszczeniu Ministra
Ârodowiska z 20 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska na rok
2008 (M.P. z 2007 r. Nr 68, poz. 754).

Za∏àczniki do
rozporzàdzenia
– konkretne stawki roczne
Wed∏ug obwieszczenia na 2008 r.
do rozporzàdzenia do∏àczono nast´pujàce za∏àczniki, okreÊlajàce wysokoÊç stawek op∏at na rok 2008:
ZA¸ÑCZNIK Nr 1: Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub
py∏y wprowadzane do powietrza
Tabela A: Jednostkowe stawki op∏at
za gazy lub py∏y wprowadzane do
powietrza
Tabela B: Jednostkowe stawki
op∏at za gazy wprowadzane do powietrza powstajàce przy prze∏adunku
benzyn silnikowych
Tabela C: Jednostkowe stawki
op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane
do powietrza z kot∏ów o nominalnej
mocy cieplnej do 5 MW opalanych
w´glem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym,
dla których nie jest wymagane
pozwolenie na wprowadzanie gazów
lub py∏ów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane
Tabela D: Jednostkowe stawki
op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane
do powietrza z procesów spalania
paliw w silnikach spalinowych
Tabela E: Jednostkowe stawki op∏at
za gazy lub py∏y wprowadzane do
powietrza z chowu lub hodowli drobiu
ZA¸ÑCZNIK Nr 2: Jednostkowe
stawki op∏at za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku
Zasada samosp∏aty
Prawo ochrony Êrodowiska przyjmuje regu∏´ tzw. samosp∏aty. Oznacza ona, ˝e podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska ustala we w∏asnym
zakresie wysokoÊç nale˝nej op∏aty
i wnosi ja na rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego.
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Stawki za Êcieki
wprowadzane do wód
lub ziemi
Jednostkowa stawka op∏aty za 1 kg
substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód lub do ziemi, wyra˝onych jako wskaênik:
1) pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu
(BZT5) – wynosi 3,45 z∏;
2) chemicznego zapotrzebowania
tlenu oznaczanego metodà
dwuchromianowà (ChZT-Cr) –
wynosi 1,38 z∏;
3) zawiesiny ogólnej – wynosi
0,42 z∏;
4) sumy chlorków i siarczanów
(Cl + SO4) – wynosi 0,040 z∏;
5) sumy chlorków i siarczanów
(Cl + SO4) dla obszaru dzia∏ania Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku
– wynosi 0,0115 z∏.
Jednostkowa stawka op∏aty za 1 kg
substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód lub do ziemi dla:
1) fenoli lotnych – wynosi
36,80 z∏;
2) heksachlorocykloheksanu (HCH),
tetrachlorometanu (czterochlorku w´gla – CCl4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD),
trichlorometanu (chloroformu
– CHCl3), 1,2-dichloroetanu
(EDC), trichloroetylenu (TRI),
tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu – PER), trichlorobenzenu (TCB), rt´ci, kadmu, cynku,
miedzi, niklu, chromu, o∏owiu,
arsenu, wanadu i srebra – wynosi 100,64 z∏.
Wy˝ej wymienionà jednostkowà
stawk´ op∏aty za 1 kg substancji
wprowadzanych ze Êciekami do
wód lub do ziemi mno˝y si´ przez
wspó∏czynniki ró˝nicujàce, zale˝ne od rodzaju wprowadzanych Êcieków.
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Wspó∏czynniki ró˝nicujàce
Dla Êcieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wy∏àczeniem Êcieków bytowych wchodzàcych w sk∏ad Êcieków komunalnych, Êcieków przemys∏owych lub
Êcieków innych ni˝ Êcieki komunalne albo Êcieki przemys∏owe, wspó∏czynniki ró˝nicujàce wynoszà:
1) 0,3 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
tlenu (BZT5), która wynosi
3,45 z∏;
2) 0,4 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego
metodà
dwuchromianowà
(ChZT-Cr), która wynosi 1,38 z∏.
Dla Êcieków komunalnych innych
ni˝ Êcieki bytowe wprowadzanych
do wód lub do ziemi urzàdzeniami
s∏u˝àcymi do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunalnych wspó∏czynniki ró˝nicujàce
wynoszà:
1) 0,4 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
tlenu (BZT5), która wynosi
3,45 z∏;
2) 0,5 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego
metodà
dwuchromianowà
(ChZT-Cr), która wynosi 1,38 z∏.
Dla Êcieków przemys∏owych wprowadzanych do wód lub do ziemi
z urzàdzeƒ innych ni˝ urzàdzenia
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s∏u˝àce do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunalnych wspó∏czynnik ró˝nicujàcy
wynosi 1 – zarówno dla:
a) jednostkowej stawki op∏aty za
1 kg substancji wprowadzanych
ze Êciekami do wód lub do ziemi,
wyra˝onej jako wskaênik pi´ciodobowego biochemicznego
zapotrzebowania tlenu (BZT5),
która wynosi 3,45 z∏, jak i dla
b) jednostkowej stawki op∏aty za
1 kg substancji wprowadzanych
ze Êciekami do wód lub do ziemi,
wyra˝onej jako wskaênik chemicznego zapotrzebowania tlenu
oznaczanego metodà dwuchromianowà (ChZT-Cr), która wynosi 1,38 z∏;
Dla Êcieków innych ni˝ Êcieki
wymienione wy˝ej wspó∏czynniki
ró˝nicujàce wynoszà:
1) 0,5 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania
tlenu (BZT5), która wynosi
3,45 z∏;
2) 0,7 – dla jednostkowej stawki
op∏aty za 1 kg substancji wprowadzanych ze Êciekami do wód
lub do ziemi, wyra˝onej jako
wskaênik chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodà dwuchromianowà (ChZTCr), która wynosi 1,38 z∏;
Przy wprowadzaniu przez podmiot
do wód lub do ziemi mieszaniny
Êcieków powsta∏ych w zwiàzku
z prowadzonà przez ten podmiot
dzia∏alnoÊcià handlowà, przemys∏owà, sk∏adowà, transportowà lub
us∏ugowà ze zmierzonà iloÊcià Êcieków pochodzàcych od innego podmiotu nale˝y ustaliç op∏at´ jako
sum´ op∏at za poszczególne rodzaje
Êcieków, uwzgl´dniajàc ich iloÊci
i rodzaje oraz okreÊlone dla nich
wspó∏czynniki ró˝nicujàce.
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Stawki za wody
ch∏odnicze
Jednostkowa stawka op∏aty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dm3
(1000 m3) wód ch∏odniczych wynosi:
1) 0,55 z∏ – je˝eli temperatura wprowadzanej wody jest wy˝sza ni˝
+26°C, a nie przekracza +32°C;
2) 1,10 z∏ – je˝eli temperatura wprowadzanej wody jest wy˝sza ni˝
+32°C, a nie przekracza +35°C;
3) 3,41 z∏ – je˝eli temperatura wprowadzanej wody jest wy˝sza ni˝
+35°C.

zaludnienia przekraczajàcej
1300 osób/km2, natomiast
w miastach o g´stoÊci zaludnienia
nieprzekraczajàcej 1300 osób/km2
oraz w miastach o g´stoÊci
zaludnienia przekraczajàcej
1300 osób/km2, z wy∏àczeniem
powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej, jednostkowe stawki op∏aty za wody
opadowe lub roztopowe, pochodzàce z powierzchni zanieczyszczonych okreÊla si´ w wysokoÊci przewidzianej w pkt 1-4.
Stawki za pobór wody

Stawki za wody opadowe
Jednostkowa stawka op∏aty za powierzchnie zanieczyszczone o trwa∏ej nawierzchni, z których sà wprowadzane do wód lub do ziemi wody
opadowe lub roztopowe, uj´te
w otwarte lub zamkni´te systemy
kanalizacyjne, z wyjàtkiem kanalizacji ogólnosp∏awnej, wynosi:
1) 0,23 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni terenów przemys∏owych, sk∏adowych lub baz transportowych;
2) 0,057 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni portów, o których
mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, ze zm.), portów morskich i lotnisk;
3) 0,046 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej, w tym
tak˝e po∏o˝onych na terenach
przemys∏owych, sk∏adowych
lub baz transportowych
4) 0,069 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie
miejsc parkingowych powy˝ej
500 samochodów, w tym tak˝e
po∏o˝onych na terenach przemys∏owych, sk∏adowych lub
baz transportowych
5) 0,034 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej po∏o˝onych w miastach o g´stoÊci
www.dashofer.pl

Je˝eli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia
lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka op∏aty za pobór 1 m3:
1) wody podziemnej – wynosi
0,055 z∏;
2) wody powierzchniowej Êródlàdowej – wynosi 0,033 z∏.
Je˝eli pobrana woda podziemna
zostanie przeznaczona na potrzeby
produkcji, w której woda wchodzi
w sk∏ad albo bezpoÊredni kontakt
z produktami ˝ywnoÊciowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka
op∏aty za pobór 1 m3 tej wody wynosi 0,079 z∏.
Wspó∏czynniki ró˝nicujàce
Wy˝ej wymienione jednostkowe
stawki op∏at za pobór wody mno˝y si´ przez wspó∏czynniki ró˝nicujàce zale˝ne od:
1) jakoÊci ujmowanej wody okreÊlonej sposobem uzdatniania,
które wykonuje podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska dokonujàcy poboru wód podziemnych
lub powierzchniowych Êródlàdowych w celu uzyskania jej
potrzebnej jakoÊci;
2) cz´Êci obszaru kraju oraz dost´pnoÊci zasobów wody.
W przypadku wody podziemnej
wspó∏czynniki ró˝nicujàce wynoszà:

1) 2 – je˝eli woda nie podlega ˝adnym procesom uzdatniania lub
woda podlega wy∏àcznie dezynfekcji lub demineralizacji albo
innym procesom uzdatniania
ni˝: od˝elazianie, utlenianie,
odmanganianie, usuwanie amoniaku, koagulacji, adsorpcji,
usuwaniu azotanów lub metali
ci´˝kich;
2) 1,25 – je˝eli woda podlega procesom od˝elaziania lub utleniania;
3) 1 – je˝eli woda podlega procesom odmanganiania;
4) 0,5 – je˝eli woda podlega procesom usuwania amoniaku,
koagulacji lub adsorpcji;
5) 0,3 – je˝eli woda podlega procesom usuwania azotanów lub
metali ci´˝kich.
W przypadku wody powierzchniowej Êródlàdowej wspó∏czynniki
ró˝nicujàce wynoszà:
1) 2,8:
a) je˝eli woda nie podlega ˝adnym procesom uzdatniania,
b) przy uzdatnianiu wody za
pomocà cedzenia na kratach
lub sitach oraz usuwania
z niej zawiesin bez stosowania chemicznych Êrodków
wspomagajàcych,
c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2-4;
2) 2 – przy stosowaniu filtracji
poÊpiesznej lub ujmowaniu wody
za pomocà urzàdzeƒ infiltracyjnych;
3) 1 – przy stosowaniu koagulacji,
flokulacji lub filtracji powolnej
albo przy stosowaniu od˝elaziania lub odmanganiania wody
z uj´ç infiltracyjnych;
4) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany
jonowej, sorpcji na w´glu
aktywnym, utleniania ozonem
lub innymi utleniaczami.
Wspó∏czynniki ró˝nicujàce dla
wód powierzchniowych Êródlàdowych dla cz´Êci obszarów kraju,
okreÊlonych jako obszary dzia∏ania
regionalnych zarzàdów gospodarki
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wodnej, wynoszà:
1) 1 – w Gdaƒsku;
2) 1,2 – w Gliwicach;
3) 1,2 – w Krakowie;
4) 1,1 – w Poznaniu;
5) 1 – w Szczecinie;
6) w Warszawie:
a) 1,1 – na terenie województw:
∏ódzkiego, ma∏opolskiego,

podkarpackiego, Êlàskiego
i Êwi´tokrzyskiego,
b) 1 – na pozosta∏ym obszarze;
7) 1,2 – we Wroc∏awiu.

§

Podstawa prawna:
1) Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
(Dz.U. Nr 260, poz. 2176).

2) Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z 6 czerwca 2007 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska (Dz.U.
z 2007 r. Nr 106, poz. 723).
3) Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z 20 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska na rok 2008 (M.P. z 2007 r.
Nr 68, poz. 754).
■

Micha∏ Kuliƒski

Finanse
Rozliczanie emisji jednostkami poÊwiadczonymi redukcji emisji
Do rozliczenia rocznej emisji
gazów cieplarnianych obj´tych
wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji prowadzàcy mo˝e wykorzystaç tak˝e
jednostki poÊwiadczonej redukcji
emisji, którymi sà jednostki emisji
zredukowanej lub emisji unikni´tej gazów cieplarnianych otrzymanej w wyniku realizacji projektu
mechanizmu czystego rozwoju,
wyra˝onej jako ekwiwalent.

Projektem mechanizmu czystego
rozwoju (okreÊlenie zaczerpni´te
z Protoko∏u z Kioto – ang. Clean
Development Mechanizm, CDM)
jest dzia∏anie inwestycyjne realizowane przez paƒstwo uprawnione
(obj´te Protoko∏em z Kioto) na
terytorium paƒstwa nieuprawnionego, które ma na celu redukcj´ lub
unikni´cie emisji gazów cieplarnianych.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. do rozliczenia rocznej emisji gazów cieplarnianych obj´tych wspólnotowym
systemem handlu uprawnieniami
do emisji prowadzàcy mo˝e wykorzystaç tak˝e jednostki redukcji
emisji, którymi sà jednostki emisji
zredukowanej lub emisji unikni´tej
gazów cieplarnianych otrzymane
w wyniku realizacji projektu wspólnych wdro˝eƒ, wyra˝one jako ekwiwalent. Projektem wspólnych
wdro˝eƒ (okreÊlenie zaczerpni´te
z Protoko∏u z Kioto – ang. Joint
Implementation, JI) jest dzia∏anie
inwestycyjne realizowane przez
paƒstwo uprawnione na terytorium
innego paƒstwa uprawnionego,
które ma na celu redukcj´ lub unikni´cie emisji gazów cieplarnianych.
Do rozliczania rocznej emisji gazów
cieplarnianych obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnie-

niami do emisji nie mo˝na wykorzystywaç jednostek otrzymanych
z realizacji dzia∏aƒ inwestycyjnych
polegajàcych na budowie elektrowni
jàdrowych, w wyniku zmiany u˝ytkowania ziemi i w wyniku zalesiania.
W celu wspólnego rozliczania
uprawnieƒ do emisji prowadzàcy
instalacje jednego rodzaju mogà
tworzyç grupy instalacji. Procedura
utworzenia grupy instalacji wspólnie si´ rozliczajàcych wyglàda
nast´pujàco. Prowadzàcy instalacje przed wystàpieniem z wnioskiem o utworzenie grupy instalacji
powo∏ujà zarzàdc´:
1) na którego rzecz b´dà przenoszone uprawnienia do emisji
z instalacji wchodzàcych w sk∏ad
grupy instalacji;
2) który b´dzie odpowiedzialny
za rozliczanie uprawnieƒ do
emisji.
■
Redakcja

Finanse
Kary pieni´˝ne za zanieczyszczanie powietrza
Podstaw´ wymierzenia kary pieni´˝nej za zanieczyszczanie powietrza stanowi przekroczenie
okreÊlonych w pozwoleniu zintegrowanym albo pozwoleniu
na wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza – iloÊci lub
rodzaju gazów lub py∏ów wprowadzonych do powietrza.
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Przekroczenie polega wi´c zarówno
na emisji wi´kszej ni˝ dozwolona
iloÊci gazu lub py∏u, jak i na emisji
takiego gazu lub py∏u, które nie
zosta∏y uwzgl´dnione w pozwoleniu.
WysokoÊç kary pieni´˝nej za zanieczyszczanie powietrza odniesiona
zosta∏a do stawek op∏at. Zgodnie
z art. 309 ust. 1 ustawy – Prawo
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ochrony Êrodowiska, kara ta wynosi
dziesi´ciokrotnoÊç jednostkowej
stawki op∏aty za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza. Kar´
nalicza si´ za ka˝dà substancj´ wprowadzonà do powietrza niezgodnie
z warunkami pozwolenia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
iloÊci lub rodzaju gazu lub py∏u
jednoczeÊnie dla êród∏a ich powstawww.dashofer.pl
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wania, miejsca wprowadzania lub
dla ca∏ej instalacji, wymierzenie kary
nast´puje na podstawie pomiarów
na tych stanowiskach pomiarowych,
gdzie przekroczenie jest najwy˝sze.
Kar´ pieni´˝nà wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska. Adresatem
decyzji w sprawie kary jest podmiot, którego dotyczy pozwolenie.
Podstaw´ decyzji stanowi stwierdzenie przez wojewódzkiego inspektora przekroczenia emisji lub naruszenia wymagaƒ decyzji, z tym, ˝e do
stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia inspektor mo˝e wykorzystaç:
1) wyniki kontroli;
2) pomiary podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, obowiàzanego do dokonania pomiarów.
Pomiary podmiotu mogà zostaç
wykorzystane przez inspektora do
ustalenia kary tylko wówczas, gdy
prowadzàcy instalacj´ lub u˝ytkownik urzàdzenia zapewniajà wykonanie pomiarów wielkoÊci emisji przez
laboratoria posiadajàce certyfikat
wdro˝onego systemu jakoÊci lub
certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci lub
uprawnienia do badania w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, toksycz-

noÊci i ekotoksycznoÊci substancji i
preparatów nadane w trybie ustawy
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Wojewódzki inspektor mo˝e nie
uznaç przedk∏adanych mu wyników
pomiarów, jeÊli pomiary te nasuwajà zastrze˝enia, co ma miejsce
zw∏aszcza wtedy, gdy przyrzàdy nie
spe∏niajà wymagaƒ prawnej kontroli
metrologicznej lub nie przestrzegano zasad pobierania próbek
i wyniki nie sà miarodajne, bàdê
te˝ w pracach laboratoryjnych nie
spe∏niono odpowiednich wymagaƒ.

poczàtku biegu kary (godzina
zakoƒczenia wykonywania pomiarów, pobrania próbek albo
dokonania innych ustaleƒ stanowiàcych podstaw´ stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia);
2) wymierzenie kary za okres,
w którym trwa∏o przekroczenie
emisji (stwierdzenie ustania
przekroczenia nast´puje z urz´du
lub na wniosek podmiotu), z tym
˝e w przypadku, gdy przekroczenie trwa 31 grudnia, kara
zostaje wymierzona za okres do
31 grudnia (czyli kara do zap∏aty).

W przypadku stwierdzenia przez
inspektora przekroczenia na podstawie kontroli organ ten zobowiàzany jest w terminie 21 dni powiadomiç o tym fakcie podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska oraz przekazaç
mu wyniki pomiarów.

Podstaw´ decyzji inspektora o wymierzeniu kary (kary do zap∏aty) stanowi ostateczna decyzja inspektora
ustalajàca wymiar kary biegnàcej.

Wymierzanie kary
Wymierzenie kary odbywa si´
dwuetapowo:
1) ustalenie wymiaru kary biegnàcej, okreÊlajàcego godzinowà
stawk´ kary w okresie przekroczenia emisji gazów lub py∏ów
– decyzja ta zawiera wielkoÊç
przekroczenia emisji w skali
godziny, wymiar kary i termin

Inspektor nie wszczyna jednak
post´powania w sprawie wymierzenia kary, je˝eli jej przewidywana
wysokoÊç nie przekroczy 800 z∏.
Podmiot, któremu wymierzono
kar´ pieni´˝nà, ma obowiàzek jej
zap∏aty na rachunek wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska,
który wyda∏ decyzj´ w sprawie
kary. Termin p∏atnoÊci kary wynosi
14 dni od dnia, w którym decyzja
o wymierzeniu kary sta∏a si´ ostateczna.
■
Redakcja

Finanse
Kary pieni´˝ne za naruszenie warunków korzystania
ze Êrodowiska w gospodarce wodno-Êciekowej
Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska (jedn. tekst Dz.U. 2006
Nr 129, poz. 902, z póên. zm.: Dz.U.
2006 Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217) ustanawia administracyjne kary pieni´˝ne ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze
Êrodowiska ustalonych decyzjami dotyczàcymi m.in: poboru
wód i wprowadzania Êcieków
do wód lub do ziemi.

www.dashofer.pl

Decyzj´ w sprawie wymierzania
kary wydaje wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska, na którego
rachunek stosowny podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi ustanowionà administracyjnà kar´ pieni´˝nà.
Wp∏ywy z tytu∏u kar stanowià
przychody odpowiednich funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej (art. 277, ust. 3 i ust. 4).
Administracyjne kary pieni´˝ne
(art. 298 ust. 1) wymierzane sà za:

1) przekroczenie iloÊci, stanu lub
sk∏adu Êcieków okreÊlonych
w pozwoleniu zintegrowanym lub
w pozwoleniu wodnoprawnym,
2) przekroczenie iloÊci pobranej
wody okreÊlonej w pozwoleniu
zintegrowanym lub w pozwoleniu na pobór wody.
Ustawa okreÊla górne jednostkowe stawki kar za:
1) 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia
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a) dopuszczalnej iloÊci i sk∏adu
Êcieków, z wyjàtkiem zawiesiny ∏atwo opadajàcej,
b) minimalnej
procentowej
redukcji st´˝eƒ substancji
w Êciekach,
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych Êciekach przypadajàcej na jednostk´masy wykorzystanego
surowca, materia∏u, paliwa
lub wytworzonego produktu;
2) 1 litr zawiesiny ∏atwo opadajàcej;
3) 1 m3 Êcieków, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu
sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieƒczenia
Êcieków eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie Êcieków
na ryby.
W ustawie okreÊlone sà zasady wyliczania kar, które stanowià m.in.,
˝e za przekroczenie iloÊci pobranej
wody jednostkowa stawka kar jest
równa 10-krotnej jednostkowej
stawce op∏at za pobór wody (art. 309,
pkt 2).
W 2008 roku obowiàzuje w dalszym ciàgu Rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokoÊci jednostkowych stawek kar za przekroczenia
warunków wprowadzania Êcieków
do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 260,
poz. 2177). Uj´to w nim stawki
kar za:
1) przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci substancji w Êciekach;
2) przekroczenie dopuszczalnej
temperatury Êcieków;
3) przekroczenie dopuszczalnego
odczynu Êcieków;
4) przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci substancji sztucznych lub

substancji promieniotwórczych
w Êciekach.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków
do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu z dnia 20 wrzeÊnia
2007 r. o tym samym tytule (M.P.
Nr 68, poz. 754) ustala:
1) górne jednostkowe stawki kar
za przekroczenie warunków
wprowadzania Êcieków do wód
lub do ziemi;
2) jednostkowe stawki kar za
przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi;
3) jednostkowà stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci zawiesiny ∏atwo opadajàcej, za jeden litr;
4) jednostkowà stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnego
stopnia rozcieƒczenia Êcieków,
eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie Êcieków na ryby;
5) jednostkowà stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci sztucznych substancji promieniotwórczych w Êciekach,
za jeden m3,
Obowiàzujà one w roku 2008.
Górne i jednostkowe stawki kar za
przekroczenie dopuszczalnych substancji w Êciekach sà ustalone w z∏
za 1 kg substancji wyra˝onych bezpoÊrednio lub za pomocà wskaênika (kg O2 BZT5, kg O2 ChZT).
Lista stawek obejmuje 76 substancji
i wskaêników. Stawki kar sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od szkodliwoÊci substancji zawartych w Êciekach dla Êrodowiska wodnego.

Sposób ustalania kary
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
okreÊla nast´pujàco sposób ustalania kary za przekroczenie dopuszczalnych iloÊci substancji
w Êciekach, w wypadku gdy przekroczenie to dotyczy wi´cej ni˝
jednej substancji:
1) je˝eli przekroczenie dopuszczalnych iloÊci substancji w Êciekach, w tym substancji wyra˝onych jako wskaênik, dotyczy
wi´cej ni˝ jednej substancji, do
ustalenia kary przyjmuje si´
wszystkie substancje, których
dopuszczalna wartoÊç zosta∏a
przekroczona;
2) je˝eli przekroczenie dopuszczalnych iloÊci substancji, w tym
substancji wyra˝onych jako
wskaênik, dotyczy wi´cej ni˝
jednej substancji wymienionych w liczbie porzàdkowej
60–76 za∏àcznika, to kar´ ustala
si´, przyjmujàc iloÊç tej substancji, której przekroczenie pociàga
za sobà najwy˝szà kar´;
3) je˝eli przekroczenie dotyczy
wi´cej ni˝ jednego warunku
pozwolenia wodnoprawnego
albo pozwolenia zintegrowanego,
ustala si´ kar´ za naruszenie
ka˝dego z warunków;
4) je˝eli liczba próbek niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych
w pozwoleniu wodnoprawnym
albo pozwoleniu zintegrowanym
jest wi´ksza od dopuszczalnej,
kar´ ustala si´, dokonujàc obliczenia substancji, w tym substancji wyra˝onej jako wskaênik,
wprowadzonej do wód lub do
ziemi w okresie obj´tym ocenà,
z naruszeniem wymaganych
warunków, zgodnie z okreÊlonym wzorem.

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
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Podstawa prawna:
Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska (jedn.
tekst Dz.U. 2006 Nr 129, poz. 902, z póên.
zm.: Dz.U. 2006 Nr 169, poz. 1199, Nr 170,

?

poz. 1217); Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawek kar
za przekroczenie warunków wprowadzania
Êcieków do wód lub do ziemi oraz za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu

ha∏asu z dnia 20 wrzeÊnia 2007 r. (M. P.
Nr 68, poz. 754).
■

Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Jakie wymagania ochrony Êrodowiska powinien spe∏niaç nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt
budowlany?

Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespó∏
obiektów lub instalacja nie mogà
byç oddane do u˝ytkowania, je˝eli
nie spe∏niajà wymagaƒ ochrony
Êrodowiska. Wymaganiami ochrony
Êrodowiska dla nowo zbudowanego
lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub
instalacji sà:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub okreÊlonych w decyzjach administracyjnych Êrodków technicznych chroniàcych
Êrodowisko;
2) zastosowanie odpowiednich
rozwiàzaƒ technologicznych,
wynikajàcych z ustaw lub decyzji;

3) uzyskanie wymaganych decyzji
okreÊlajàcych zakres i warunki
korzystania ze Êrodowiska;
4) dotrzymywanie, na etapie wymaganych prawem badaƒ i sprawdzeƒ, wynikajàcych z mocy
prawa standardów emisyjnych
oraz okreÊlonych w pozwoleniu warunków emisji.
Je˝eli w okresie 30 dni od zakoƒczenia rozruchu nie sà dotrzymywane, wynikajàce z mocy prawa
standardy emisyjne, albo okreÊlone
w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zakoƒczeniu rozruchu to nowo zbudowany lub
zmodernizowany obiekt budowlany, zespó∏ obiektów lub instalacja

nie mogà byç eksploatowane.
Na 30 dni przed terminem oddania
do u˝ytkowania nowo zbudowanego
lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub
instalacji realizowanych jako przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, inwestor jest
obowiàzany poinformowaç wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska o planowanym terminie:
oddania do u˝ytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego
obiektu budowlanego, zespo∏u obiektów lub instalacji a tak˝e terminie
zakoƒczenia rozruchu instalacji, je˝eli jest on przewidywany.
Redakcja

Jakie sà warianty w∏àczenia systemu zarzàdzania Êrodowiskowego do ogólnego systemu zarzàdzania?
Firmy mogà wybraç ró˝ne warianty w∏àczania systemu zarzàdzania
Êrodowiskowego do ogólnego systemu zarzàdzania. Zale˝ne jest to
od wielu ró˝nych czynników,
takich jak: stosowanie znormalizowanych systemów zarzàdzania,
wielkoÊç firmy, rodzaj i z∏o˝onoÊç
prowadzonych procesów, kompetencje personelu, mo˝liwoÊç przeznaczenia czasu pracy na zadania
wdro˝eniowe. Zwykle mo˝na spotkaç si´ z trzema wariantami post´powania:
➢ wprowadzanie systemu zarzàdzania Êrodowiskowego w ramach
wdra˝ania zintegrowanego systemu zarzàdzania jako jego
cz´Êç – zintegrowany system
mo˝e obejmowaç dwa, trzy lub
wi´cej znormalizowanych systewww.dashofer.pl

mów (SZJ, SZÂ, SZBHP i in.);
ten wariant jest stosowany wówczas, gdy w firmie nie ma ˝adnego systemu wg uznanej normy,
➢ wprowadzanie systemu zarzàdzania Êrodowiskowego w oparciu
o ju˝ istniejàcy jeden z systemów – najcz´Êciej na bazie
systemu zarzàdzania jakoÊcià,
➢ wprowadzanie systemów zarzàdzania (w tym SZÂ) oddzielnie,
a nast´pnie ich stopniowe ∏àczenie.
Na ka˝dym etapie wdra˝ania, funkcjonowania i doskonalenia systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego warto zdawaç sobie spraw´ z pewnych
istotnych i nienaruszalnych priorytetów. Najcz´Êciej g∏ównym i zasadniczym celem wdra˝ania systemu

zarzàdzania Êrodowiskowego jest
uporzàdkowanie i udoskonalenie zarzàdzania w zakresie ochrony Êrodowiska. Zgodnie z wzorcem SZÂ,
jaki stanowi norma ISO 14001,
nale˝y w pierwszej kolejnoÊci ustaliç, jakie zagadnienia (aspekty)
Êrodowiskowe sà dla firmy istotne,
potem zaplanowaç odpowiednio
dzia∏ania, zwiàzane z tymi zagadnieniami, a nast´pnie prowadziç je
w zaplanowany sposób. Jest to
podstawowe zadanie dla ka˝dego
zespo∏u wdra˝ajàcego lub doskonalàcego SZÂ. System ten musi byç
skierowany na specyficzne zagadnienia Êrodowiskowe, nie mo˝e byç
tworzony i prowadzony w oderwaniu od spraw Êrodowiskowych, których bezpoÊrednio dotyczy. Jego integracja z innymi cz´Êciami systemu
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zarzàdzania w firmie powinna odbywaç si´ zgodnie z najwa˝niejszymi za∏o˝eniami i podstawami
SZÂ, do których bez wàtpienia
nale˝y zasada, ˝e system zarzàdzania Êrodowiskowego musi odpowiednio precyzyjnie regulowaç
wszystkie wa˝ne sprawy Êrodowiskowe w firmie. Wobec tego
wszelkie zagadnienia i szczegó∏y
integracyjne powinny byç rozpatrywane z uwzgl´dnieniem tego kontekstu. Tak np. w firmach z pozwoleniami zintegrowanymi w ka˝dym
niemal elemencie SZÂ powinny
znaleêç odbicie wymagania i warunki tego pozwolenia. Integracja
SZÂ z tymi pozwoleniami powinna byç pe∏na i bezdyskusyjna.
Przy ustalaniu zasad w∏àczania
SZÂ do zintegrowanego systemu
nie mo˝na zapominaç, ˝e integracja
jest tylko Êrodkiem do osiàgni´cia
celu, a nie celem samym w sobie.
Zbyt szeroka lub pochopna integracja nie przyczyni si´ uzyskania
spodziewanych efektów z wdra˝ania systemów, choç iloÊç procedur i instrukcji czy auditów mo˝e
byç mniejsza. JednoczeÊnie nie b´dà
w odpowiedni sposób rozwiàzane
lub doskonalone podstawowe, specyficzne zagadnienia w dziedzinie
jakoÊci, ochrony Êrodowiska czy
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
A w∏aÊnie funkcjonowanie tych
szczegó∏owych rozwiàzaƒ na mo˝liwie wysokim poziomie prowadzi do znacznego zmniejszenia
liczby powstajàcych niezgodnoÊci
i u∏atwienia zarzàdzania oraz
mo˝liwoÊci doskonalenie dzia∏aƒ.
Andrzej Ociepa

Wykaz zmian w prawie
Co nowego w prawie
WejÊcie w ˝ycie
1 stycznia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
(Dz.U. Nr 106, poz. 723).
1 stycznia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie niezb´dnego zakresu informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej
bazy danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U.
Nr 133, poz. 930).
1 stycznia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 23 paêdziernika
2007 r. w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 211, poz. 1541).
Wa˝ne terminy
Do 2008.01.31
Wniesienie op∏aty za wprowadzanie Êcieków do wód i do ziemi oraz odprowadzanie Êcieków opadowych za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Wniesienie op∏aty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Sprawozdanie o iloÊci, stanie i sk∏adzie Êcieków wprowadzanych do wód i do
ziemi oraz wielkoÊci, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane sà Êcieki w postaci wód opadowych za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Sprawozdanie o iloÊci i jakoÊci pobranej wody powierzchniowej i podziemnej za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Sprawozdanie o rodzajach i iloÊciach odpadów, o sposobach gospodarowania oraz instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Wniesienie op∏aty za sk∏adowanie odpadów za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Sprawozdanie o iloÊci i rodzaju gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza
oraz dane, na podstawie których okreÊlono te wielkoÊci za II pó∏rocze 2007.
Do 2008.01.31
Wniesienie op∏aty za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza za II pó∏rocze 2007.
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