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Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce styczniowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W dziale AktualnoÊci przeczytacie
Paƒstwo o nowej Polityce ekologicz-
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➢ Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie
z Funduszu SpójnoÊci dla dzia∏u
9.3 ”Termomodernizacja obiektów u˝ytecznoÊci publicznej”
➢ Og∏oszono nabór wniosków
o dofinansowanie projektów ze
Êrodków Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla dzia∏ania 3.2
„Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku”. Oferty
konkursowe mo˝na sk∏adaç od
29.12.2008 r. do 27.02.2009 r.
➢ Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej pojawi∏y si´
informacje dotyczàce dofinansowania recyklingu pojazdów:
– terminy
– techniczne warunki rozpatrywania wniosków
– warunki uzyskania dofinansowania

– dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji
– dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych
– dofinansowanie gmin w zakresie pojazdów wycofanych
z eksploatacji
26
➢ grudnia wesz∏a w ˝ycie Dyrektywa 2008/99 dotyczàca ochrony
Êrodowiska poprzez prawo karne
zawierajàca list´ dzia∏aƒ uznawanych za przest´pstwa.
➢ Ministerstwo Ârodowiska w ramach programu Infrastruktura
i Ârodowisko og∏osi∏o nabór
wniosków do konkursów o dofinansowanie projektów w zakresie:
– Dzia∏ania 1.1 Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach
powy˝ej 15 tys. RLM
– Dzia∏ania 2.1 Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunal-

Uwaga! 31.01.2009 r. up∏ywa termin wnoszenia op∏at
i sprawozdaƒ zwiàzanych z korzystaniem ze Êrodowiska!
nej paƒstwa. 16 grudnia Rada Ministrów przyj´∏a dokument „Polityka
ekologiczna paƒstwa w latach 2009-2012 z perspektywà do roku 2016”.
Ma to przede wszystkim s∏u˝yç poprawie jakoÊci Êrodowiska, realizacji
zasad zrównowa˝onego rozwoju itp.
W Temacie numeru przeczytacie Paƒstwo o przepisach umo˝liwiajàcych
otrzymanie pomocy finansowej zagro˝onym lasom, a tak˝e o nowych stawkach op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w porównaniu do lat ubieg∏ych.

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

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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nymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych

– Dzia∏ania 2.2 Przywracanie
terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich.

Program wsparcia inwestycji w odnawialne
êród∏a energii i obiekty wysokosprawnej
Kogeneracji

Program przyznaje wysoki priorytet biogazowniom zlokalizowanym
na terenach wiejskich. Ma on tak˝e
wp∏ynàç na popraw´ zbilansowania
lokalnych rynków energii. Przewidziany bud˝et wynosi 1,5 mld z∏.
Narodowy Fundusz og∏osi przynajmniej 3 konkursy, pierwszy z nich
zaplanowany jest na marzec bie˝àcego roku.
Program zak∏ada dofinansowanie
nast´pujàcych inwestycji:
➢ Budowa odnawialnych êróde∏
energii (OZE) o ∏àcznej mocy
na poziomie 300 MW. Jest to tym
samym wsparcie wewn´trznego

rynku energii elektrycznej wytwarzanej ze êróde∏ odnawialnych.
➢ Budow´ lub modernizacj´ obiektów wysokosprawnej Kogeneracji
o mocy ∏àcznej na poziomie 50 MW.
Przedsi´wzi´cia podzielono na 4 klasy
(A, B, C i D). Ârodki przeznaczone
na ten program pochodzà z tytu∏u
kar i op∏at zast´pczych ponoszonych
przez przedsi´biorstwa energetyczne,
które nie wywiàza∏y si´ z obowiàzku
poda˝y okreÊlonej iloÊci elektrycznoÊci otrzymanej z odnawialnych
êróde∏ energii i wysokosprawnej
Kogeneracji.
Program pozwoli na szybkie i skutecznie wsparcie inwestycji wa˝nych
dla gospodarki i spo∏eczeƒstwa
z punktu widzenia polityki ekologicznej, energetycznej i dzia∏aƒ
antykryzysowych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Rada Ministrów przyj´∏a nowà Polityk´
ekologicznà paƒstwa
16 grudnia Rada Ministrów
jednog∏oÊnie przyj´∏a dokument
„Polityka ekologiczna paƒstwa
w latach 2009-2012 z perspektywà
do roku 2016”. Przyj´ty dokument
koncentruje si´ przede wszystkim na dzia∏aniach, które majà
s∏u˝yç poprawie jakoÊci Êrodowiska, realizacji zasady zrównowa˝onego rozwoju, powstrzymaniu niekorzystnych zmian klimatu
oraz ochronie zasobów natural-
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Redakcja

NASI STALI EKSPERCI:

AktualnoÊci

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
opracowa∏ Program wsparcia
inwestycji w odnawialne êród∏a
energii i obiekty wysokosprawnej
Kogeneracji na lata 2009-2012.

Wnioski mo˝na sk∏adaç od 16 lutego
do 27 lutego 2009 r.
■

nych, w tym ró˝norodnoÊci biologicznej. Szacuje si´, ˝e na wykonanie zadaƒ okreÊlonych w polityce
ekologicznej na lata 2009-2012
trzeba b´dzie przeznaczyç ponad
66 mld z∏, a na lata 2013-2016
ponad 63 mld z∏.

Zgodnie z Ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Ârodowiska wymagane jest sporzàdzenie polityki ekologicznej paƒstwa
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Paulina Grabowska, prawnik.
Absolwentka Wydzia∏u Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie.
Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa
Brytyjskiego i Europejskiego przy
Uniwersytecie Warszawskim.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarzàdzania
i finansów w przedsi´biorstwie
w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, prawnik.
Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1996–1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏
Prawa i Administracji (1998 –
ukoƒczony w 2001 r.), Centrum
Prawa Amerykaƒskiego – Levin
College of Law University of
Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego
przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu
Biura Konsultacyjnego KOBIKO
Sp. z o.o. odpowiedzialny za
zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie
i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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na najbli˝sze 4 lata z perspektywà
4-letnià.
8 maja 2003 r. Sejm RP przyjà∏
dokument „Polityka ekologiczna Paƒstwa na lata 2003-2006 z uwzgl´dnieniem perspektywy na lata
2007-2010”. Racjonalnie patrzàc
na wymóg uchwalenia polityki ekologicznej paƒstwa na kolejne 4 lata,
nale˝a∏oby uchwaliç nowà polityk´
w 2006 roku, ˝eby mo˝liwe by∏o
jej obowiàzywanie od poczàtku
2007 roku. Rada Ministrów zrozumia∏a to prawid∏owo i w 2006 roku
przed∏o˝y∏a Sejmowi RP projekt
nast´pnej polityki ekologicznej
paƒstwa na 2007-2010 z perspektywà do roku 2014. Niestety kadencja
Sejmu zosta∏a skrócona i parlament
nie zdà˝y∏ jej uchwaliç.
Jak t∏umaczà nam nieuchwalenie
Polityki do koƒca 2008 roku, twórcy
nowego projektu? Podobno analiza
poprzedniego tekstu projektu przeprowadzona w tym roku „wykaza∏a
jego nadmiernà ogólnikowoÊç, a tak˝e
nieaktualnoÊç wielu istotnych elementów, szczególnie w doniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Konieczna by∏a zatem
jego aktualizacja, co jednak spowodowa∏o nieuniknione opóênienie w przygotowaniu polityki ekologicznej paƒstwa i w konsekwencji konieczne by∏o przyj´cie
nowego horyzontu czasowego.”
Nie podwa˝ajàc s∏usznoÊci tych
argumentów, nale˝y podkreÊliç, ˝e
przyj´cie przez Rzàd tego projektu
w po∏owie grudnia 2008 roku spowoduje, ˝e poprzednia, nieaktualna
polityka, która obowiàzuje ju˝ o 2 lata
za d∏ugo, b´dzie obowiàzywaç przez
kolejne kilka tygodni, a najprawdopodobniej miesi´cy. Zanim przejdzie ca∏à procedur´ legislacyjnà, na
pewno minie troch´ czasu. Mo˝e
Rzàd interpretuje przepis art. 14
ust. 2 Prawa ochrony Êrodowiska,
który stanowi, ˝e „Polityk´ ekologicznà paƒstwa przyjmuje si´ na
4 lata (..)” w ten sposób, ˝e przyjwww.dashofer.pl

muje si´ jà na dowolne 4 lata niezale˝nie od tego, kiedy skoƒczy∏ si´
okres, który obejmowa∏a poprzednia Polityka. Wydaje si´ jednak, ˝e
inny by∏ cel uchwalenia tego przepisu przez ustawodawc´.
Programy ochrony
Êrodowiska
Zgodnie z art. 17 Prawa ochrony
Êrodowiska wojewódzkie, powiatowe i gminne organy wykonawcze
sporzàdzajà odpowiednie programy
ochrony Êrodowiska w celu realizacji za∏o˝eƒ polityki ekologicznej
paƒstwa. Zaktualizowanie programów ochrony Êrodowiska na wszystkich szczeblach podzia∏u samorzàdu
i ich uchwalenie przez sejmiki wojewódzkie oraz rady powiatowe lub
gminne zgodnie z tak d∏ugo przygotowywanà nowà politykà ekologicznà paƒstwa zajmie kolejne miesiàce. D∏ugo wi´c potrwa zanim
nowa Polityka b´dzie mog∏a w jakikolwiek sposób poprawiç jakoÊç
Êrodowiska czy powstrzymaç niekorzystne zmiany klimatu.
Wracajàc jednak do tego, na jakich
za∏o˝eniach opiera si´ projekt tej
d∏ugo oczekiwanej „polityki ekologicznej paƒstwa”, jak poda∏o Centrum
Informacyjne Rzàdu (CIR), „Polska
musi sprostaç trudnym zadaniom
zwiàzanym z ochronà atmosfery
i przeciwdzia∏aniu zmianom klimatu.
Bardzo istotny jest równie˝ udzia∏
w pracach nad pakietem klimatyczno-energetycznym.
Wa˝nym i trudnym wyzwaniem
b´dzie wprowadzenie w ˝ycie zapisów dyrektyw unijnych w sprawie
jakoÊci powietrza. Dla terenów,
które nie spe∏niajà standardów okreÊlonych przez UE w tym zakresie,
zostanà opracowane i zrealizowane
programy naprawcze.” Rzecznik
prasowy Ministra Ochrony Ârodowiska podkreÊla jednak, ˝e „je˝eli
chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych wprowadzone Protoko∏em z Kioto, Polska jest liderem

wÊród Paƒstw Konwencji ONZ.”
Na szcz´Êcie nie przeszkodzi∏ ograniczeniu emisji tych gazów przed∏u˝ajàcy si´ brak aktualnej Polityki
ekologicznej paƒstwa.
Nowy dokument k∏adzie du˝y nacisk
na promocj´ rozwoju odnawialnych
êróde∏ energii i szybkà modernizacj´
przemys∏u energetycznego. Zgodnie z za∏o˝eniami, przeprowadzenie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko musi byç mo˝liwe ju˝ na etapie studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Takie rozwiàzanie ma zagwarantowaç, ˝e zasady ochrony Êrodowiska b´dà uwzgl´dniane w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Z kolei dzia∏alnoÊç nowych organów
– Generalnego Dyrektora Ochrony
Ârodowiska i regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowiska, ma
uproÊciç i przyspieszyç procedury
Êrodowiskowe, wymagane w fazie
przygotowania inwestycji. Do kompetencji tych nowopowsta∏ych instytucji nale˝à kwestie zwiàzane
z ocenami oddzia∏ywania na Êrodowisko, zarzàdzaniem ochronà przyrody, w tym europejskà siecià Natura
2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialnoÊci za szkody w Êrodowisku.
Minister Êrodowiska deklaruje, ˝e
wspólnie z organizacjami ekologicznymi chce w 2009 r. zakoƒczyç
prace nad listà obszarów Natura 2000,
co przyspieszy realizacj´ inwestycji
infrastrukturalnych (autostrady,
kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne, itp.).
W polityce ekologicznej szczególnà
uwag´ poÊwiecono lasom. Wa˝nym
zadaniem b´dzie kontynuacja zalesieƒ i zadrzewianie tzw. korytarzy
ekologicznych (∏àczàcych kompleksy leÊne), które majà ogromne
znaczenie dla zachowania i rozwoju
ró˝norodnoÊci biologicznej fauny
oraz flory. W ciàgu najbli˝szych lat
jeszcze wa˝niejsze stanie si´ racjonalne gospodarowanie zasobami
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naturalnymi, w szczególnoÊci wodà.
Za∏o˝ono równie˝ bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i popraw´ gospodarki
odpadami, zw∏aszcza komunalnymi.

✔

WA˚NE!

Priorytetem dla resortu Êrodowiska
jest efektywne wykorzystywanie
pieni´dzy z Unii Europejskiej na
wyposa˝enie kolejnych aglomeracji
w oczyszczalnie Êcieków i systemy
wodno-kanalizacyjne, a tak˝e nowoczesnà gospodark´ odpadami.

Polityka podkreÊla te˝ znaczenie edukacji przez podnoszenie ÊwiadomoÊci
ekologicznej spo∏eczeƒstwa, zgodnie
z zasadà „myÊl globalnie, dzia∏aj
lokalnie”. Inne dzia∏ania, które wymienia polityka, to m.in. bezpieczeƒstwo ekologiczne, w tym opracowanie
oceny ryzyka powodziowego, ochrona gleb, rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona przed ha∏asem.
OczywiÊcie nale˝y nam wszystkim
˝yczyç jak najszybszej realizacji tych
wszystkich celów. Z tym, ˝e nie-

stety na razie jest to tylko projekt
„Polityki ekologicznej paƒstwa”,
a jej uchwalenie nie b´dzie najprawdopodobniej priorytetem dla parlamentu. Wynika to przede wszystkim z niedoceniania przez polityków znaczenia dokumentów strategicznych dla realizacji celów zrównowa˝onego rozwoju kraju. Dopóki
tego znaczenia nie zrozumiejà,
kompleksowe i perspektywiczne
dzia∏ania w tym zakresie nie b´dà
mog∏y byç w pe∏ni zrealizowane. ■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Pomoc na rozwój infrastruktury gospodarowania rolniczymi
zasobami wodnymi
Od lipca 2008 r. obowiàzujà przepisy umo˝liwiajàce otrzymanie
pomocy finansowej na dzia∏ania
majàce na celu popraw´ oraz rozwijanie infrastruktury zwiàzanej
rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leÊnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Podstawa prawna
25 czerwca 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leÊnictwa przez gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(dalej w tekÊcie rozporzàdzenie).
Rozporzàdzenie to wesz∏o w ˝ycie
24 lipca 2008 r.
Podstawà do wydania tego rozporzàdzenia jest art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego
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Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pomoc finansowa na podstawie
Rozporzàdzenia mo˝e byç przyznawana na operacje w ramach dzia∏ania ”Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leÊnictwa przez gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi”,
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Pomoc jest przyznawana na operacj´:
1) spe∏niajàcà wymagania okreÊlone w programie;
2) zapewniajàcà osiàgni´cie i zachowanie celów dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa przez gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi” obj´tego programem;
3) niefinansowanà z udzia∏em
innych Êrodków publicznych.
Warunki pomocy
Pomoc jest przyznawana, je˝eli:
1) operacja b´dzie realizowana
w jednym albo wi´cej etapach;
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2) z∏o˝enie pierwszego wniosku
o p∏atnoÊç poÊrednià, b´dàcà
refundacjà kosztów kwalifikowalnych przyznawanà po zrealizowaniu etapu operacji, nastàpi
w terminie 24 miesi´cy od dnia
dor´czenia decyzji o przyznaniu
pomocy – w przypadku gdy etap
ten nie jest etapem koƒcowym;
3) zakoƒczenie realizacji operacji
i z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç
ostatecznà, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych przyznawanà po zrealizowaniu ca∏ej
operacji, nastàpi nie póêniej ni˝
do dnia 30 czerwca 2015 r.
Kto mo˝e uzyskaç pomoc
– beneficjent
Beneficjentami pomocy mogà byç
wojewódzkie zarzàdy melioracji
i urzàdzeƒ wodnych.
Forma pomocy
Pomoc jest przyznawana w formie
refundacji cz´Êci, zwiàzanych z realizacjà operacji, kosztów. Tak wi´c
zainteresowany otrzymaniem pomocy najpierw musi ponieÊç koszty
a nast´pnie mo˝e uzyskaç ich refundacj´.
www.dashofer.pl
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Koszty refundowane
Na podstawie rozporzàdzenia
mogà byç refundowane nast´pujàce koszty:
1) Budowy lub remontu nast´pujàcych urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych:
a) rowów wraz z budowlami
zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
b) rurociàgów o Êrednicy poni˝ej 0,6 m,
c) drenowania,
d) grobli na obszarach nawadnianych,
e) systemów nawodnieƒ grawitacyjnych,
f) fitomelioracji i agromelioracji,
g) systemów przeciwerozyjnych,
h) pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych ∏àk i pastwisk;
2) Budowy lub remontu urzàdzeƒ
melioracji wodnych podstawowych oraz kszta∏towania przekroju pod∏u˝nego i poprzecznego
oraz uk∏adu poziomego koryta
cieku naturalnego, wykraczajàcego poza dzia∏ania zwiàzane
z utrzymaniem wód, w tym:
a) budowli pi´trzàcych, budowli
upustowych oraz obiektów
s∏u˝àcych do ujmowania wód,
b) stopni wodnych oraz zbiorników wodnych,
c) kana∏ów wraz z budowlami
zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
d) rurociàgów o Êrednicy co
najmniej 0,6 m,
e) budowli przeciwpowodziowych,
f) budowli regulacyjnych,
g) stacji pomp, z wyjàtkiem
stacji wykorzystywanych do
nawodnieƒ ciÊnieniowych,
h) budowli wstrzymujàcych erozj´ wodnà,
i) dróg dojazdowych niezb´dnych do w∏aÊciwego u˝ytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych;
www.dashofer.pl

3) Zakupu us∏ug budowlano-monta˝owych niezb´dnych do realizacji operacji;
4) Zakupu u˝ytków gruntowych
pod inwestycje w zakresie niezb´dnym i warunkujàcym realizacj´ operacji.
Koszty kwalifikowane
Wszystkie koszty wymienione
w pkt 1–4 mogà byç uznane za
koszty kwalifikowane, je˝eli:
1) Zosta∏y poniesione:
a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem na rachunek bankowy,
b) po dniu z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiàcych
koszty ogólne – nie wczeÊniej
ni˝ od dnia 1 stycznia 2007 r.;
2) Dostawy, roboty budowlane
i us∏ugi, zwiàzane z realizacjà
operacji zosta∏y nabyte w trybie przepisów o zamówieniach
publicznych, a post´powanie
o udzielenie zamówienia publicznego zosta∏o wszcz´te po
dniu z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy.
Koszty kwalifikowalne poniesione
przez beneficjenta podlegajà refundacji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 75% tych kosztów w ramach
wnioskowanej pomocy w okresie
realizacji programu.
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza si´ koszty ogólne, bezpoÊrednio zwiàzane z przygotowaniem
i realizacjà operacji, poniesione na:
1) Przygotowanie dokumentacji
technicznej operacji, w tym:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddzia∏ywania na Êrodowisko,
d) dokumentacji geologicznej
lub hydrologicznej,
e) us∏ug geodezyjno-kartograficznych,
f) us∏ug rzeczoznawcy majàt-

kowego,
g) opracowania dokumentacji
ekonomicznej,
h) opracowania operatów wodnoprawnych;
2) Przygotowanie innych dokumentów niezb´dnych do realizacji
operacji,
3) Pp∏aty za patenty lub licencje,
4) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i zwiàzane z kierowaniem robotami
budowlanymi – w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10% pozosta∏ych
kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych
zakupu u˝ytków gruntowych pod
inwestycje w zakresie niezb´dnym
i warunkujàcym realizacj´ operacji
zalicza si´ koszty w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10% ca∏kowitych
kosztów kwalifikowalnych. Koszty
zakupu u˝ytków gruntowych podlegajà refundacji do wysokoÊci okreÊlonej przez rzeczoznawc´ majàtkowego.
VAT jako koszt
kwalifikowany
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ tak˝e podatek od towarów
i us∏ug (VAT), uiszczany na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.).
Zakaz finansowania
w ramach pomocy
Pomoc mo˝e objàç tylko koszty wymienione enumeratywnie w rozporzàdzeniu. Pomoc nie obejmuje kosztów innych ni˝ okreÊlone w Rozporzàdzeniu.
Post´powanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi marsza∏ek
województwa.
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Termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 14 dni i d∏u˝szy ni˝
60 dni.
Wniosek o przyznanie pomocy
sk∏ada si´ bezpoÊrednio w miejscu
okreÊlonym przez marsza∏ka.
Wniosek nale˝y sk∏adaç na urz´dowym formularzu. Formularz wniosku o przyznanie pomocy musza
zostaç udost´pnione na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego
albo samorzàdowej jednostki nie
póêniej ni˝ w dniu podania do

!

publicznej wiadomoÊci informacji
o terminie i miejscu sk∏adania
wniosków.
Wniosek o przyznanie pomocy, poza
elementami podania okreÊlonymi
w przepisach kodeksu post´powania administracyjnego (wskazanie
osoby, od której pochodzi, jej adres
i ˝àdanie), powinno zawieraç w szczególnoÊci:
1) Numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wnios-

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

ków o przyznanie pomocy, nadany wnioskodawcy;
Opis operacji;
OkreÊlenie wysokoÊci wnioskowanej pomocy;
OkreÊlenie terminu i miejsca
realizacji operacji;
Plan finansowy operacji;
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
OÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy zwiàzane
z pomocà;
Informacje o za∏àcznikach.
dr Micha∏ Kuliƒski

Temat numeru

Pomoc finansowa zagro˝onym lasom
Od po∏owy 2008 r. obowiàzujà
przepisy umo˝liwiajàce otrzymanie pomocy finansowej na odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej
na terenach, na których wystàpi∏a katastrofa naturalna, kl´ska
˝ywio∏owa, a tak˝e zaliczanych
do I i II kategorii zagro˝enia po˝arowego lasu.

Podstawy prawne
20 maja 2008 r. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyda∏ Rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Odtwarzanie potencja∏u
produkcji leÊnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie insrumentów zapobiegawczych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(dalej w tekÊcie Rozporzàdzenie).
Podstawà do wydania tego Rozporzàdzenia jest art. 29 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Schematy pomocy
Rozporzàdzenie przewiduje dwa
schematy przyznawania pomocy:
Schemat I oraz Schemat II.
W ramach Schematu I mo˝na ubiegaç si´ o pomoc w przypadku lasów
po∏o˝onych na terenie, na którym wystàpi∏a katastrofa naturalna lub kl´ska
˝ywio∏owa. Natomiast Schemat II
jest przewidziany dla pomocy na terenach zaliczanych do I lub II kategorii
zagro˝enia po˝arowego lasów.
Na co pomoc?
Wed∏ug Rozporzàdzenia pomoc
mo˝e byç przyznawana na operacj´
spe∏niajàcà wymagania okreÊlone
w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w szczególnoÊci uzasadnionà gospodarczo
lub przyrodniczo, a tak˝e pod wzgl´dem jej kosztów oraz zapewniajàcà
osiàgni´cie i zachowanie celów
dzia∏ania, je˝eli:
1) jest realizowana:
a) w lasach
b) zgodnie z:
– planem urzàdzenia lasu
lub uproszczonym planem
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urzàdzenia lasu, lub decyzjà starosty wydanà na
podstawie inwentaryzacji
stanu lasu,
– zasadami prowadzenia gospodarki leÊnej i zabezpieczenia przeciwpo˝arowego
lasów,
c) z uwzgl´dnieniem potrzeb
lasów nieb´dàcych w zarzàdzie nadleÊnictwa,
2) nie jest finansowana z udzia∏em
innych Êrodków publicznych;
3) post´powanie o zamówienie
publiczne dotyczàce tej operacji
nie zosta∏o wszcz´te przed dniem
z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy;
4) jej realizacja nie zosta∏a rozpocz´ta wczeÊniej ni˝ w dniu
z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy.
Pomoc mo˝e byç przyznawana
nadleÊnictwu:
1) któremu zosta∏ nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci;
www.dashofer.pl
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2) je˝eli:
a) operacja b´dzie realizowana
w nie wi´cej ni˝:
– czterech etapach,
– dwóch etapach – w przypadku operacji, w których
wysokoÊç pomocy nie przekracza 4.000.000 z∏otych,
b) z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç
poÊrednià, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowanych,
przyznawanà po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji,
nastàpi w terminie 24 miesi´cy
od dnia zawarcia umowy –
w przypadku, gdy etap ten nie
jest etapem koƒcowym,
c) zakoƒczenie realizacji operacji
i z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç
ostatecznà, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych
przyznawanà po zrealizowaniu
ca∏ej operacji, nastàpi w terminie:
– 36 miesi´cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku
operacji realizowanych
w kilku etapach,
– 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku
operacji realizowanej w jednym etapie
– nie póêniej jednak ni˝ do
dnia 30 czerwca 2015 r.,
d) p∏atnoÊç ostateczna b´dzie obejmowaç nie mniej ni˝ 25% ∏àcznej planowanej kwoty pomocy.
Kto mo˝e otrzymaç
pomoc?
Co do zasady pomoc na podstawie
Rozporzàdzenia jest przyznawana
nadleÊnictwom Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe.
Rozporzàdzenie zawiera dwa za∏àczniki, które enumeratywnie wymieniajà nadleÊnictwa, które mogà
ubiegaç si´ o pomoc. Za∏àcznik nr 1
zawiera list´ 96 nadleÊnictw uprawnionych do ubiegania si´ o pomoc
w ramach Schematu I.
Natomiast Za∏àcznik nr 2 zawiera
list´ 33 nadleÊnictw, które nie sà
www.dashofer.pl

uprawnione do ubiegania si´ o pomoc w ramach Schematu II. Do ubiegania si´ o pomoc w ramach Schematu II sà uprawnione nadleÊnictwa
inne ni˝ wymienione w Za∏àczniku
nr 2 do Rozporzàdzenia.
Kategorie zagro˝enia po˝arowego
na potrzeby Za∏àcznika nr 2 zosta∏y
wyznaczone na podstawie opracowania Instytutu Badawczego LeÊnictwa „Kategoryzacja zagro˝enia
po˝arowego lasów Polski” na
poziomie grup powiatów – poziom
III NTS z roku 2006.
Udzia∏ lasów prywatnych
Rozporzàdzenie przewiduje równie˝ mo˝liwoÊç udzielenia pomocy
dla w∏aÊcicieli lasów.

✔

WA˚NE!

Co istotne, udzia∏ w∏aÊcicieli lasów
w operacji nie jest uzale˝niony od
ponoszenia przez nich kosztów
operacji.

uczestnictwa w operacji nie póêniej
ni˝ w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomoÊci informacji.
Zg∏oszenie takie musi zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania i adres albo nazw´
i siedzib´ oraz adres zg∏aszajàcego;
2) informacj´:
a) o lokalizacji lasów obj´tych
zg∏oszeniem,
b) o zakresie kosztów, w jakim
zg∏aszajàcy zamierza uczestniczyç w operacji;
3) uzasadnienie udzia∏u w operacji.
Do zg∏oszenia w∏aÊciciel lasu musi
do∏àczyç:
1) dokument potwierdzajàcy prawo
w∏asnoÊci do lasów obj´tych
zg∏oszeniem;
2) wypis z ewidencji gruntów
i budynków;
3) kopi´ cz´Êci mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, obejmujàcà zg∏oszone lasy.

W celu zapewnienia w∏aÊcicielom
lasów udzia∏u w operacji nadleÊniczy:
1) ustala pisemnie obszar planowany do obj´cia operacjà oraz
zakres planowanych kosztów
w odniesieniu do lasów niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa, po zasi´gni´ciu opinii
starostów w∏aÊciwych dla danego
nadleÊnictwa lub leÊnictwa,
2) pisemnie podaje do publicznej
wiadomoÊci, w siedzibie nadleÊnictwa oraz poprzez w∏adze
w∏aÊciwych powiatów i gmin,
w sposób zwyczajowo przyj´ty,
informacj´ o:
a) planowanej lokalizacji operacji,
b) zakresie kosztów operacji,
c) planowanym terminie rozpocz´cia operacji,
d) terminie przyjmowania zg∏oszeƒ, o którym mowa w ust. 6.

NadleÊniczy, po zasi´gni´ciu opinii
starosty, dokonuje sprawdzenia zg∏oszenia oraz za∏àczonych dokumentów,
nast´pnie przeprowadza wizytacj´
w terenie w lasach obj´tych zg∏oszeniem, po czym sporzàdza list´ w∏aÊcicieli lasów, którzy kwalifikujà si´ do
udzia∏u w operacji.

W∏aÊciciele lasów, je˝eli chcà uczestniczyç w operacji, muszà zg∏osiç
pisemnie nadleÊniczemu zamiar

Z w∏aÊcicielami lasów zakwalifikowanych do operacji nadleÊniczy
powinien podpisaç umow´.

Starosta ma obowiàzek zapewnienia nadleÊniczemu dost´p do informacji zwiàzanych z prowadzeniem
gospodarki w lasach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa,
w odniesieniu do lasów obj´tych
zg∏oszeniem, w tym do:
1) uproszczonego planu urzàdzenia lasu lub
2) decyzji starosty wydanej na
podstawie inwentaryzacji stanu
lasu.

✔

WA˚NE!
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Forma pomocy
Pomoc jest przyznawana w formie
refundacji kosztów:
I. W ramach Schematu I – kosztów odnowienia, piel´gnacji
i ochrony lasów, ochrony cennych elementów przyrodniczych, udost´pniania terenów
leÊnych dla celów rekreacji,
turystyki oraz edukacji leÊnej.
W tym Schemacie do kosztów kwalifikowanych, zalicza si´ koszty:
1) produkcji i zakupu leÊnego
materia∏u rozmno˝eniowego na
potrzeby prac, o których mowa
w pkt 4, 5 i 8;
2) melioracji agrotechnicznych;
3) przygotowania gleby pod odnowienia, przebudow´, poprawki
i uzupe∏nienia;
4) odnowienia powierzchni leÊnych
i przebudowy drzewostanów;
5) wykonywania poprawek i uzupe∏nieƒ w uprawach leÊnych;
6) piel´gnowania upraw, m∏odników i drzewostanów;
7) wykonania zadaƒ z zakresu
ochrony lasu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi,
w tym równie˝ zakupu niezb´dnych materia∏ów;
8) kszta∏towania i ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej;
9) ochrony gleb leÊnych przed
erozjà;
10) inwentaryzacji i ochrony cennych elementów przyrodniczych;
11) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà budowli oraz obiektów
ma∏ej architektury zwiàzanych
z zagospodarowaniem na cele
rekreacji i turystyki lub s∏u˝àcych celom edukacji leÊnej spo∏eczeƒstwa;
12) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà dróg leÊnych, niewyznaczonych w planach urzàdzenia
lasu jako dojazdy po˝arowe,
w celu dostosowania ich do wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
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sach w sprawie szczegó∏owych
zasad zabezpieczenia przeciwpo˝arowego lasów.
II. W ramach Schematu II – kosztów wzmocnienia systemu
ochrony przeciwpo˝arowej.
W ramach tego Schematu do kosztów
kwalifikowalnych, zalicza si´ koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà dróg leÊnych, wyznaczonych w planach urzàdzenia lasu
jako dojazdy po˝arowe, oraz
dróg leÊnych wykorzystywanych do celów przeciwpo˝arowych w lasach nieb´dàcych
w zarzàdzie nadleÊnictwa;
2) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà budowli przeznaczonych
do celów ochrony przeciwpo˝arowej lasów;
3) zakupu Êrodków ∏àcznoÊci oraz
sprz´tu i urzàdzeƒ do monitorowania lasów w celu ochrony
przeciwpo˝arowej;
4) wykonania i odnawiania pasów
przeciwpo˝arowych.
III.Ogólnych, które sà bezpoÊrednio zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà operacji.
Tutaj do kosztów kwalifikowalnych
zalicza si´ koszty w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10% pozosta∏ych
kosztów kwalifikowalnych, obejmujàce koszty:
1) przygotowania dokumentacji
technicznej operacji, w tym:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddzia∏ywania na Êrodowisko,
d) dokumentacji geologicznej
lub hydrologicznej,
e) wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
f) projektów technologicznych;
2) op∏at za patenty lub licencje;
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz
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zwiàzane z kierowaniem robotami budowlanymi.
Koszty, o których mowa powy˝ej
w pkt I-III, sà uznawane za koszty
kwalifikowalne, je˝eli zosta∏y poniesione:
1) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem
na rachunek bankowy;
2) od dnia, w którym zosta∏a zawarta umowa, a w przypadku
kosztów stanowiàcych koszty
ogólne, nie wczeÊniej ni˝ 1 stycznia 2007 r.
W przypadku przyznania pomocy,
do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty poniesione
przez wnioskodawc´ przed dniem
zawarcia umowy, ale nie wczeÊniej
ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o przyznanie pomocy.

✔

WA˚NE!

Refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 100% tych kosztów.

Pomoc obejmuje wy∏àcznie koszty
wymienione powy˝ej.
Co istotne, pomoc nie mo˝e objàç
innych kosztów, a w szczególnoÊci:
1) nabycia nieruchomoÊci;
2) podatku od towarów i us∏ug
(VAT);
3) nabycia u˝ywanych rzeczy;
4) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych;
5) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà zbiorników retencyjnych;
6) pozyskiwania i transportu surowca
drzewnego.
Kto przyznaje pomoc?
Organem w∏aÊciwym do ca∏ej procedury przyznawania pomocy wed∏ug
Rozporzàdzenia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

Wniosek o przyznanie pomocy nadleÊniczy musi z∏o˝yç osobiÊcie albo
przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio w oddziale regionalnym
Agencji, w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce realizacji operacji.

Agencja ma obowiàzek wydania
potwierdzenia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy. Potwierdzenie
powinno zawieraç dat´ i godzin´
z∏o˝enia tego wniosku i byç opatrzone piecz´cià Agencji oraz podpisem osoby przyjmujàcej wniosek.
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ma obowiàzek podania do publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej Agencji
oraz co najmniej w jednym dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim informacj´
o mo˝liwoÊci sk∏adania w danym
roku wniosków o przyznanie pomocy.

✔

UWAGA!

Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada
si´ po up∏ywie 14 dni od dnia podania takiej informacji do publicznej
wiadomoÊci.

Wniosek sk∏adaç nale˝y na formularzu, który Agencja ma obowiàzek
udost´pniç nie póêniej ni˝ w dniu
podania przez Prezesa Agencji do
publicznej wiadomoÊci informacji
o mo˝liwoÊci sk∏adnia wniosków.
Pomoc powinna byç przyznana
wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia wniosków, a wniosek powinien byç rozpatrzony w terminie 4 miesi´cy od
dnia jego z∏o˝enia.
Pomoc jest wyp∏acana na podstawie
umowy zawieranej mi´dzy Agencjà
a beneficjentem. W umowie okreÊla
si´ warunki wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy, z tym ˝e
Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli
beneficjent:
1) zrealizowa∏ operacj´ lub jej
etap, w tym poniós∏ zwiàzane
z tym koszty;
2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone w umowie;
3) udokumentowa∏ zrealizowanie
operacji lub jej etapu, w tym
poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym zwiàzanych.

Je˝eli beneficjent nie spe∏ni∏ któregokolwiek z warunków, Êrodki
finansowe z tytu∏u pomocy mogà
byç wyp∏acone w cz´Êci dotyczàcej
operacji lub jej etapu, które zosta∏y
zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, je˝eli cel operacji zosta∏
osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàgni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà.
■

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r.
Nr 64, poz. 427 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” obj´tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2008 r. Nr 103, poz. 658).

dr Micha∏ Kuliƒski

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.

Sà one ustalone decyzjami dotyczàcymi:
1) poboru wód;
2) wprowadzania Êcieków do wód
lub do ziemi;
3) magazynowania i sk∏adowania
odpadów;
4) emitowania ha∏asu do Êrodowiska (art. 272, art. 273).
www.dashofer.pl

5) wprowadzania gazów lub py∏ów
do powietrza;
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;
3) przekroczenie warunków decyzji
zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów
(osadów Êciekowych) lub decyzji
okreÊlajàcej miejsce i sposób
magazynowania odpadów (osadów Êciekowych) wymaganych
przepisami ustawy o odpadach;
4) przekraczanie poziomów ha∏asu
okreÊlonych w pozwoleniu zintegrowanym lub w pozwoleniu
na emitowanie ha∏asu;
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5) przekroczenie iloÊci lub rodzaju
gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza, okreÊlonych
w pozwoleniu zintegrowanym
lub w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza.
Górne jednostkowe
stawki kar
Ustawa okreÊla górne jednostkowe
stawki kar za:
1) 1 kg substancji, w wypadku
przekroczenia;
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.
Zasady wyliczania kar
W ustawie okreÊlone sà nast´pujàce
zasady wyliczania kar, które stanowià, ˝e:
1) za przekroczenie iloÊci lub rodzaju gazów jednostkowa stawka
kar jest równa 10-krotnej jednostkowej stawce op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza (art. 309 ust. 1, pkt 1);
kar´ wymierza si´ za ka˝dà substancj´ wprowadzanà do powietrza z przekroczeniem warunków okreÊlonych w pozwoleniu
(art. 313 ust. 1, pkt 2), je˝eli
przekroczenie warunków zosta∏o
stwierdzone jednoczeÊnie w kilku
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miejscach okreÊlonych pozwoleniem, to kar´ wymierza si´ na
podstawie pomiarów dokonanych dla tego miejsca, w którym
przekroczenie jest najwy˝sze;
2) za przekroczenie iloÊci pobranej wody jednostkowa stawka
kar jest równa 10-krotnej jednostkowej stawce op∏at za pobór
wody (art. 309, pkt 2);
3) za przekroczenie warunków
decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska lub
decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazynowania odpadów
jednostkowa stawka kar jest
równa 0,1 stawki op∏aty za
umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania (art. 309, ust 2).
Ustawa upowa˝nia:
1) Rad´ Ministrów do okreÊlenia
jednostkowych stawek kar, za
przekroczenia w drodze rozporzàdzenia;
2) Ministra Ârodowiska do okreÊlnia wysokoÊci stawek kar na
nast´pny rok w drodze obwieszczenia.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2006r. w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu, na rok 2007
(M. P. Nr 73, poz. 734), jak równie˝ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 18 wrzeÊnia 2007r.
o tym samym tytule (M. P. Nr 65,
poz. 732) ustala∏y:
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) jednostkowa stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci zawiesiny ∏atwo opadajàcej, za jeden litr;
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4) jednostkowà stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnego
stopnia rozcieƒczeni Êcieków,
eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie Êcieków na ryby;
5) jednostkowà stawk´ kary za
przekroczenie dopuszczalnej
iloÊci sztucznych substancji
promieniotwórczych w Êciekach,
za jeden m3, które obowiàzywa∏y w roku 2007 i 2008.
Nowe ww. stawki op∏at obowiàzujàce w roku 2009 zamieszczone
zosta∏y w obwieszczeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 7 paêdziernika
2008r. i wesz∏y w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 291
ust. 2 ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, nie póêniej ni˝ w terminie do dnia 31 paêdziernika ka˝dego
roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia wysokoÊç stawek kar za
przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu ha∏asu na nast´pny rok.
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.
Wymienione powy˝ej akty prawne
zmieniajà si´ co roku. Zestawienie
powinno stanowiç u∏atwienie w stosowaniu w∏aÊciwych przepisów.
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:
www.dashofer.pl

Nr 1/2009
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 poz-

wolenia 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 wzorem:
S1 + S2 + ... + Sn
Si = ———————— × Q
N

gdzie:
Si – oznacza iloÊç danej substancji,
w tym substancji wyra˝onej jako
wskaênik, wprowadzonej do wód
lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w okresie obj´tym ocenà,
S1, S2, Sn – oznacza iloÊç substancji,
w tym substancji wyra˝onej jako
wskaênik, wprowadzonej do wód lub
do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w ka˝dej dobie,
dla której próbka nie spe∏nia∏a warunków pozwolenia,
N – oznacza liczb´ próbek pobranych w okresie obj´tym ocenà,
Qa – oznacza iloÊç Êcieków odprowadzonych w okresie obj´tym ocenà.
Redakcja

Finanse
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
Wed∏ug postanowieƒ ustawy Prawo ochrony Êrodowiska podmiot
pobierajàcy wod´ i wprowadzajàcy Êcieki do wód lub do ziemi
ponosi oplaty za korzystanie ze
Êrodowiska i wnosi je na rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego ze wzgl´du na po∏o˝enie instalacji.

Przy ustalaniu op∏at za wprowadzanie Êcieków dowód lub do
ziemi uwzgl´dnia si´ dwie grupy
substancji zawartych w Êciekach:
1) substancje wyra˝one jako BZT5,
ChZT, zawiesiny oraz suma
chlorków i siarczanów (wysokoÊç op∏aty z tytu∏u odprowadzania ze Êciekami tych substancji
ustala si´, bioràc pod uwag´
wskaênik, który powoduje op∏at´
najwy˝szà);
2) inne substancje zawarte w Êciekach, sà to: fenole lotne oraz metale ci´˝kie i substancje uznane
za niebezpieczne dla zdrowia
ludzi i Êrodowiska wodnego ze
wzgl´du na ich trwa∏oÊç i toksycznoÊç (op∏at´ za inne subwww.dashofer.pl

stancje dolicza si´ do op∏aty
ustalonej za odprowadzanie substancji wymienionych w punkcie 1).
Podstawà do ustalania op∏aty za
wprowadzanie Êcieków do wód lub
do ziemi jest iloÊç substancji zawartych w Êciekach pomniejszona
o iloÊç tych substancji zawartych
w pobranej wodzie, której zu˝ycie
spowodowa∏o powstanie tych Êcieków, o ile podmiot obowiàzany do
poniesienia op∏aty dysponuje danymi
w tym zakresie.
Powy˝sze zasady nie dotyczà:
1) wprowadzania wód zasolonych,
w odniesieniu do których op∏at´
ponosi si´ za sum´ jonów chlorków i siarczanów;
2) wprowadzania wód ch∏odniczych, w odniesieniu do których
op∏at´ ponosi si´ w zale˝noÊci
od ich iloÊci i temperatury;
3) wprowadzania Êcieków opadowych za poÊrednictwem kanalizacji, w stosunku do której op∏at´
ponosi si´ w postaci rycza∏towej

(zale˝nie od wielkoÊci i rodzaju
powierzchni, z której odprowadzane sà te Êcieki).
IloÊç i sk∏ad Êcieków wprowadzanych do wód i do ziemi ustala si´
w miejscu wylotu Êcieków z oczyszczalni lub z kolektorów. W wypadku
wprowadzania Êcieków razem z wodami ch∏odniczymi iloÊç i sk∏ad
Êcieków ustala si´ przed ich zmieszaniem.
Zwolnienie z op∏at za
odprowadzanie Êcieków
Z op∏aty zwolnione jest:
1) wprowadzanie Êcieków do ziemi
w celu rolniczego wykorzystania, je˝eli zosta∏o wydane pozwolenie wodnoprawne na takie
wykorzystanie tych Êcieków;
2) wprowadzanie do wód wód
ch∏odniczych i wód pochodzàcych z obiegów ch∏odzàcych,
je˝eli ich temperatura nie przekracza +26°C, albo naturalnej
temperatury wody, w wypadku
gdy jest ona wy˝sza ni˝ +26°C;
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3) wprowadzanie do wód wód zasolonych, je˝eli wartoÊç sumy
jonów chlorków i siarczanów
w wodach zasolonych nie przekracza 500 mg/l;
4) wprowadzenie do wód lub do
ziemi wód wykorzystywanych
na potrzeby chowu i hodowli
ryb ∏ososiowatych, pod warunkiem, ˝e iloÊç i rodzaj substancji
w nich zawartych nie przekroczy
wartoÊci okreÊlonych w warunkach
wprowadzania Êcieków do wód;
5) wprowadzanie do wód lub do
ziemi wód wykorzystywanych
na potrzeby chowu i hodowli
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych,
o ile produkcja rozumiana jako
przyrost masy tych ryb lub tych
organizmów w ciàgu roku nie
przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej stawu.
Ustawa okreÊla górne jednostkowe
stawki op∏at za:
1) 1 kg substancji wprowadzanych
ze Êciekami do wód lub do ziemi;
2) 1000 m3 wód ch∏odniczych, za
pobór 1 m3 wody podziemnej;
3) pobór 1 m3 wody powierzchniowej;
4) 1 m2 powierzchni na jeden rok,
z której odprowadzane sà za
poÊrednictwem kanalizacji wody
opadowe i roztopowe;
5) umieszczenie 1 t odpadów na
sk∏adowisku (dotyczy to m.in.
osadów Êciekowych);
6) 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.
Ustawa upowa˝nia:
1) Rad´ Ministrów do okreÊlenia
jednostkowych stawek op∏at
w drodze rozporzàdzenia;
2) Ministra Ârodowiska do okreÊlenia wysokoÊci stawek op∏at na
nast´pny rok w drodze obwieszczenia.
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Oprócz tego ustawa upowa˝nia
równie˝ Rad´ Ministrów do zró˝nicowania stawek op∏at w zale˝noÊci
od:
1) rodzaju gazów, py∏ów, odpadów lub substancji w Êciekach
i temperatury Êcieków;
2) rodzaju Êcieków;
3) jakoÊci i rodzaju pobranej wody
oraz jej przeznaczenia;
4) obszaru kraju;
5) sposobu zagospodarowania terenu
w przypadku stawek op∏at za
wody opadowe i roztopowe.
Zarówno górne stawki op∏at okreÊlone w wymienionej ustawie jak
i jednostkowe stawki op∏at ustalone
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego
podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em og∏aszanego
przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim. W obwieszczeniu Ministra

Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika
2006r. w sprawie wysokoÊci stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na rok 2007 (M. P. 2006 Nr 71,
poz. 714) jak równie˝ w obwieszczeniu Ministra Ârodowiska z dnia
20 wrzeÊnia 2007r. o tym samym
tytule (M. P. Nr 68, poz. 754) okreÊlono górne jednostkowe stawki
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
oraz jednostkowe stawki op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska obowiàzujàce w roku 2007 i 2008.
Nowe ww. stawki op∏at obowiàzujàce w roku 2009 zamieszczone
zosta∏y w obwieszczeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 7 paêdziernika
2008r. w sprawie wysokoÊci górnych jednostkowych stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska na
rok 2009 (M. P. Nr 79, poz. 698)
i wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 291 ust. 2
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, nie póêniej ni˝ w terminie
do dnia 31 paêdziernika ka˝dego

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
Lp.

Przedmiot op∏aty

2008 r.

2009 r.

1

Gazy lub py∏y wprowadzane do
powietrza

313,99 z∏/kg

321,84 z∏/kg

2

Substancje wprowadzane ze Êciekami
do wód lub do ziemi

201,30 z∏/kg

206,33 z∏/kg

3

Wody ch∏odnicze

23,00 z∏/dam3 23,57 z∏/dam3

4

Umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku

230,02 z∏/Mg

235,77 z∏/Mg

5

Pobór wody podziemnej

3,41 z∏/m3

3,49 z∏/m3

6

Pobór wody powierzchniowej
Êródlàdowej

1,77 z∏/m3

1,81 z∏/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane
sà Êcieki, o których mowa w art. 3
pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. – Prawo ochrony Êrodowiska

3,41 z∏/m2

3,49 z∏/m2

8

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 zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
– Prawo ochrony Êrodowiska

22,01 z∏

22,56 z∏
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roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia maksymalnà wysokoÊç stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na nast´pny rok. Od dnia 1 stycznia
2009 r. wchodzi równie˝ w ˝ycie
nowe rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 14 paêdziernika 2008 r.
w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217),
zawierajàce jednostkowe stawki
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Zestawienie stawek op∏at przedstawiono w tabelach.
Zak∏ady przemys∏owe, które realizujà zadania w∏asne gminy dotyczàce
oczyszczania Êcieków i prowadzà
pomiar iloÊci Êcieków, ustalajà
op∏at´ za wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi uwzgl´dniajàc
iloÊci ró˝nych rodzajów Êcieków
oraz okreÊlone dla nich wspó∏czynniki ró˝nicujàce.
Op∏aty za wprowadzanie
wód ch∏odniczych
Op∏at´ za Êcieki wprowadzane do
wód lub do ziemi z kolektorów,
które sà w∏asnoÊcià zak∏adów przemys∏owych, i do których odprowadzane sà znane – zmierzone iloÊci
Êcieków od innych podmiotów
ustala si´ uwzgl´dniajàc iloÊci tych
Êcieków oraz wspó∏czynniki ró˝nicujàce rodzaje Êcieków.
Stawki op∏at za wprowadzanie wód
ch∏odniczych do wód przedstawiono
w tabeli 4.
Op∏aty za wody opadowe
Stawki op∏at za wody opadowe lub
roztopowe pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwa∏ej nawierzchni i uj´te w systemy kanalizacyjne, z wyjàtkiem kanalizacji ogólnosp∏awnej przedstawiono w tabeli 5.
Nie podlegajà obowiàzkowi op∏at
wody opadowe i roztopowe, które
nie sà odprowadzane do systemów
kanalizacyjnych (np.sp∏ywajà na
www.dashofer.pl

Tabela 2. Stawki op∏at za substancje wprowadzane ze Êciekami do wód
lub do ziemi
Wprowadzane substancje

2007 r.

2008 r.

2009 r.

∏adunek BZT5
3,42 z∏/ kg O2* 3,45 z∏/ kg O2* 3,54 z∏/ kg O2*
∏adunek ChZT-Cr
1,37 z∏/ kg O2* 1,38 z∏/ kg O2* 1,41 z∏/ kg O2*
zawiesina ogólna
0,42 z∏/ kg
0,42 z∏/ kg
0,43 z∏/ kg
suma chlorków i siarczanów 0,040 z∏/kg
0,040 z∏/kg
0,041 z∏/kg
(0,0114 z∏/kg (0,0115 z∏/kg (0,0118 z∏/kg
(Cl + SO4)
dla obszaru
dla obszaru
dla obszaru
dzia∏ania RZGW dzia∏ania RZGW dzia∏ania RZGW
w Gdaƒsku)
w Gdaƒsku) w Gdaƒsku)
fenole lotne
36,44 z∏/ kg
36,80 z∏/ kg
37,72 z∏/ kg
Metale ci´˝kie i substancje
99,64 z∏/ kg 100,64 z∏/ kg 103,16 z∏/ kg
uznane za niebezpieczne
* stawk´ mno˝y si´ przez wspó∏czynniki ró˝nicujàce, w zale˝noÊci od rodzaju
wprowadzanych Êcieków, przedstawione w tabeli 3.3.3.1./4.
Tabela 3. Wspó∏czynniki ró˝nicujàce dla BZT5 oraz ChZT-Cr, w zale˝noÊci
od rodzaju wprowadzanych Êcieków (poczàwszy od II kwarta∏u 2003 r.)
Lp.

Wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy

Rodzaj Êcieków

1. dla Êcieków bytowych *

BZT5
ChZT-Cr
2. dla Êcieków komunalnych odprowadzanych
BZT5
z urzàdzeƒ kanalizacyjnych miast i wsi
ChZT-Cr

0,3
0,4
0,4

0,5
3. dla Êcieków przemys∏owych lub komunalBZT5
1
nych pochodzàcych z terenów, na których ChZT-Cr
1
prowadzi si´ dzia∏alnoÊç handlowà, przemys∏owà albo sk∏adowà, odprowadzanych
z urzàdzeƒ innych ni˝ urzàdzenia kanalizacyjne miast i wsi **, ***
0,5
4. inne Êcieki
BZT5
ChZT-Cr
0,7
* (nie dotyczy Êcieków bytowych wchodzàcych w sk∏ad Êcieków komunalnych, wyszczególnionych w pozycji 2 i 3
** Zak∏ady przemys∏owe realizujàce zadania w∏asne gminy w zakresie oczyszczania Êcieków, prowadzàce pomiar ich iloÊci, ustalajà op∏at´ za wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, uwzgl´dniajàc iloÊci poszczególnych
rodzajów Êcieków oraz okreÊlone dla nich wspó∏czynniki ró˝nicujàce.
*** Op∏at´ za Êcieki wprowadzane do wód lub do ziemi z kolektorów b´dàcych w∏asnoÊcià zak∏adów przemys∏owych, do których sà odprowadzane
zmierzone iloÊci Êcieków pochodzàcych od innych podmiotów, ustala
si´, uwzgl´dniajàc iloÊci i rodzaje tych Êcieków oraz okreÊlone dla nich
wspó∏czynniki ró˝nicujàce
Tabela 4. Stawki op∏at za wprowadzanie wód ch∏odniczych do wód
Temperatura

2007 r.

je˝eli temperatura wprowadzanej
0,54
wody jest wy˝sza ni˝ +26°C,
z∏/1000 m3
a nie przekracza +32°C
je˝eli temperatura wprowadzanej
1,09
wody jest wy˝sza ni˝ +32°C,
z∏/1000 m3
a nie przekracza +35°C
je˝eli temperatura wprowadzanej
3,38
wody jest wy˝sza ni˝ +35°C
z∏/1000 m3

2008 r.

2009 r.

0,55
z∏/1000 m3

0,56
z∏/1000 m3

1,10
z∏/1000 m3

1,13
z∏/1000 m3

3,41
z∏/1000 m3

3,5
z∏/1000 m3
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teren przyleg∏y do utwardzonej
powierzchni i tam wsiàkajà w ziemi´).

Tabela 5. Stawki op∏at za wody opadowe lub roztopowe
Lp.

Jednostkowe stawki op∏at za pobór
wody przedstawiono w tabeli 7.

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 che-

2007 r. 2008 r. 2009 r.

1. za 1 m powierzchni terenów przemys∏owych i sk∏adowych oraz baz transportowych
(oprócz powierzchni portów Êródlàdowych,
portów morskich i lotnisk, powierzchni
dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej)
2. za 1 m2 powierzchni portów Êródlàdowych,
portów morskich i lotnisk
3. za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej
4. za 1 m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc
parkingowych powy˝ej 500 samochodów
5. za 1 m2 powierzchni o nawierzchniach
szczelnych, innych ni˝ wymienione w pkt 1
i 2, znajdujàcych si´ w miastach lub – je˝eli
miasto jest podzielone na dzielnice
– w dzielnicach miast o g´stoÊci zaludnienia powy˝ej 1300 osób/km2

Op∏aty za pobór wody

Podane jednostkowe stawki mno˝y
si´ przez wspó∏czynniki ró˝nicujàce. 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
niewymienionym w pkt 2 – 5;
2) 1,25 – je˝eli woda podlega procesom od˝elazienia 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.

Rodzaj terenu
2

0,23 z∏

0,23 z∏

0,24 z∏

0,056 z∏ 0,057 z∏ 0,058 z∏
0,046 z∏ 0,046 z∏ 0,047 z∏
0,068 z∏ 0,069 z∏ 0,071 z∏

0,034 z∏ 0,034 z∏ 0,035 z∏

Tabela 6. Inne op∏aty za odprowadzanie Êcieków
Rodzaj odprowadzanych Êcieków

2007 r. 2008 r. 2009 r.

Jednostkowa stawka op∏aty za wody wyko0,218 z∏ 0,220 z∏ 0,226 z∏
rzystane, odprowadzane z obiektów chowu l
ub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych, przy produkcji
ponad 1 500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej
stawu, za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu
masy tych ryb lub organizmów wodnych
w okresie od 1 maja do 30 kwietnia nast´pnego roku
WysokoÊç stawki op∏aty za wprowadzanie
stawka stawka stawka
cieków do jezior (dotyczy zarówno substancji, op∏at x 2 op∏at x 2 op∏at x 2
wód ch∏odniczych, jak i wód opadowych
i roztopowych)

micznych 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;

Tabela 7. Stawki op∏at za pobór wody
Rodzaj pobranej wody
Woda podziemna

Woda powierzchniowa
Êródlàdowa

14

Cele przeznaczenia pobranej wody
do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia lub na cele socjalno-bytowe
na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w sk∏ad
albo bezpoÊredni kontakt z produktami ˝ywnoÊciowymi
i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania
na inne cele
do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia lub na cele socjalno-bytowe
na inne cele
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2007 r. 2008 r. 2009 r.
0,054
z∏/m3
0,078
z∏/m3

0,055
z∏/m3
0,079
z∏/m3

0,056
z∏/m3
0,081
z∏/m3

0,092
z∏/m3
0,033
z∏/m3
0,046
z∏/m3

0,093
z∏/m3
0,033
z∏/m3
0,046
z∏/m3

0,095
z∏/m3
0,034
z∏/m3
0,047
z∏/m3
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3) 1 – przy stosowaniu koagulacji,
flokulacji lub filtracji powolnej
albo przy stosowaniu od˝elazienia lub odmanganiania wody
z uj´ç infiltracyjnych;
4) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany
jonowej, sorpcji na aktywnym,
utleniania ozonem lub innymi
utleniaczami.
Je˝eli do uzdatniania tej samej wody
stosuje si´ dwa lub wi´cej wspó∏czynników spoÊród wymienionych
w pkt. 1 i 2 procesów, przy ustalaniu op∏aty przyjmuje si´ ten proces, przy którym wspó∏czynnik jest
najni˝szy.
Je˝eli podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska prowadzi pomiar iloÊci
wody uzdatnionej ró˝nymi sposobami, op∏aty ustala si´ z uwzgl´dnieniem iloÊci wody uzdatnionej
poszczególnymi sposobami. Pomiar
ten musi byç przeprowadzony za
pomocà przyrzàdów uwierzytelnionych w rozumieniu ustawy z dnia
11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
(jedn. tekst Dz.U. z 2004r., Nr 243,
poz. 2441).
Je˝eli podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska pobierajàcy wod´ podziemnà lub wod´ powierzchniowà
Êródlàdowà uzdatnia cz´Êci pobra-

?

nej wody ró˝nymi sposobami i nie
prowadzi jej pomiaru odpowiednimi
uwierzytelnionymi przyrzàdami, za
miarodajny przy ustalaniu op∏at
przyjmuje si´ ten proces, przy którym wspó∏czynnik ró˝nicujàcy jest
najwy˝szy.
Wspó∏czynniki zale˝ne od obszaru
kraju oraz dost´pnoÊci zasobów wody
przyjmuje si´ w zale˝noÊci od obszaru dzia∏ania Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej (RZGW).
Wspó∏czynniki te wynoszà:
1) dla wody podziemnej:
➢ 1 – dla wszystkich obszarów
dzia∏ania Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej;
2) dla wód powierzchniowych Êródlàdowych:
➢ 1 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Gdaƒsku,
➢ 1,2 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Gliwicach,
➢ 1,2 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Krakowie,
➢ 1,1 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Poznaniu,
➢ 1 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Szczecinie,
➢ 1,1 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Warszawie na terenie województw: ∏ódzkiego,
ma∏opolskiego, podkarpackiego, Êlàskiego i Êwi´tokrzyskiego,

➢ 1 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW w Warszawie – na terenie nie wymienionym wy˝ej,
➢ 1,2 – dla obszaru dzia∏ania
RZGW we Wroc∏awiu.
Op∏aty za sk∏adowanie
osadów
Op∏aty za sk∏adowanie odpadów
(w tym osadów Êciekowych) ponosi
podmiot zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem.
Op∏aty te nie sà zale˝ne od czasu
sk∏adowania, lecz zwiàzane sà jedynie z faktem umieszczenia odpadów na sk∏adowisku. Stawki op∏at
za umieszczenie osadów Êciekowych
na sk∏adowisku przedstawiono poni˝ej.
W 2008 r. obowiàzywa∏y jednostkowe stawki op∏at za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku, które zosta∏y og∏oszone w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca
2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723).
Od 1 stycznia 2009 r. obowiàzujà
nowe jednostkowe stawki op∏at, które
sà og∏oszone w nowym rozporzàdzeniu Rady Ministrów (Dz. U. Nr 196,
poz. 1217).
Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Jakie op∏aty i kary stosuje si´ przy odpadach wydobywczych?

Do odpadów wydobywczych:
1) oboj´tnych;
2) innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne;
3) niezanieczyszczonej gleby
nie stosuje si´ przepisów tytu∏u V
Prawa ochrony Êrodowiska, z wy∏àczeniem dotyczàcych op∏at podwy˝szonych oraz administracyjnych
kar pieni´˝nych (art. 26 ust. 3 u.o.w.).
Co prawda stylistyk´ tego rozwiàzania trudno uwa˝aç za w pe∏ni komunikatywnà, to jednak oznacza ona,
www.dashofer.pl

i˝ sk∏adowanie tego rodzaju odpadów
wydobywczych w sposób zgodny
z prawem jest wolne od op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska. Zwolnienie to nie odnosi si´ natomiast
do op∏at podwy˝szonych (tj. w razie
sk∏adowania bez spe∏nienia wymagaƒ przewidzianych prawem) oraz
administracyjnych kar pieni´˝nych
(tj. w razie sk∏adowania z naruszeniem decyzji w tych sprawach).
Ustalenie szczegó∏ów mo˝e natomiast
budziç sporo wàtpliwoÊci, przede

wszystkim ze wzgl´du na niespójnà
terminologi´ obu ustaw. Przes∏ankà
administracyjnej kary pieni´˝nej
jest bowiem naruszenie decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji
sk∏adowiska albo decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazynowania odpadów (art. 298 pkt 4 p.o.Ê.),
podczas gdy ustawa o odpadach
wydobywczych nie zna poj´cia „instrukcja eksploatacji sk∏adowiska”,
zaÊ wymagania ustawy o odpadach
dotyczàce magazynowania nie odnoszà si´ do „magazynowania odpa-
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dów wydobywczych”. Co prawda
dopuszczalne jest magazynowanie
odpadów wydobywczych, tyle ˝e
nie wymaga ono ˝adnej decyzji.
WàtpliwoÊci te majà charakter czysto
teoretyczny, bowiem wspomniany
art. 26 ust. 3 wchodzi w ˝ycie dopiero
z dniem 1 maja 2012 r. Przepisy
przejÊciowe (art. 58 ust. 4 u.o.w.)
przewidujà natomiast, ˝e do dnia
1 maja 2012 r. do odpadów wydobywczych oboj´tnych, odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
oraz niezanieczyszczonej gleby nie
stosuje si´ przepisów Tytu∏u V prawa
ochrony Êrodowiska. Stylistyka tego
rozwiàzania nie jest jednoznaczna.
Powstaje zw∏aszcza pytanie, czy
wspomniane zwolnienie odnosi si´
wy∏àcznie do odpadów wydobywczych (oboj´tnych, inne ni˝ niebezpieczne i oboj´tne oraz stanowiàcych niezanieczyszczonà gleb´), czy
te˝ okreÊlenie „odpadów innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne oraz
niezanieczyszczonej gleby” odnosi
si´ do odpadów innych, ni˝ wydobywcze. Wyk∏adnia funkcjonalna
przemawia za pierwszym z przedstawionych tu rozwiàzaƒ.
■
Redakcja
Masz pytanie
do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji
na wybrany temat?

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
14 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 19 grudnia
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 235, poz. 1614).
13 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego, których wprowadzanie w Êciekach przemys∏owych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 229, poz. 1538).
1 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 14 paêdziernika
2008 r. w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217).
1 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci
emisji oraz pomiarów iloÊci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).
1 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1355).
1 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 223, poz. 1464).
1 stycznia 2009 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 22 grudnia
2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zu˝ytego
sprz´tu (Dz. U. Nr 235, poz. 1615).
31 grudnia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).
25 grudnia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe (Dz. U. Nr 93, poz. 583).
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