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Paƒstwo!
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w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o terminach naborów wniosków oraz o zmianach, jakie wprowadzi∏a nowelizacja
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska.
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Nowelizacja Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska
Du˝o zmian od 1 stycznia 2010 r.
wprowadza Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2009 r. Nr 215, poz. 1664).

G∏ówne za∏o˝enia nowej
ustawy
G∏ówna zmiana, jakà wprowadza
ustawa, to przekszta∏cenie Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej z paƒstwowego funduszu celowego, posiadajàcego osobowoÊç prawnà, w paƒstwowà osob´ prawnà, a wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej z wojewódzkich funduszy celowych, posiadajàcych osobowoÊç prawnà, w samorzàdowe osoby prawne.
WÊród podstawowych za∏o˝eƒ usta-

wy jest równie˝ likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
których Êrodkami b´dà dysponowaç
odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci
miast). Ustawa wprowadza usystematyzowanie katalogu celów z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, na które b´dà przeznaczane Êrodki przekszta∏conych
NFOÂiGW oraz WFOÂiGW.
OkreÊla te˝ struktury przekszta∏conych organów (NFOÂiGW oraz
WFOÂiGW), ich zadania i kompetencje, a tak˝e zasady gospodarki
finansowej. Nowelizacja ustawy
zak∏ada ponadto uzupe∏nienie katalogu form dofinansowania celów z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz zastàpienie systemu subfunduszy w NFOÂiGW
systemem zobowiàzaƒ wieloletnich.

Uwaga! 31.01.2010 r. up∏ywa termin wnoszenia op∏at i sprawozdaƒ
zwiàzanych z korzystaniem ze Êrodowiska!
Styczniowy numer poÊwi´ciliÊmy przede wszystkim op∏atom za korzystanie
ze Êrodowiska. W dziale finansowym
omówione zosta∏y czynniki wp∏ywajàce na wysokoÊç tych op∏at. Tematem numeru sà zasady ponoszenia
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska,
wynikajàce z Ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Równie˝ artyku∏
z dzia∏u Porady prawne, dotyczàcy
systemu zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji,
nawiàzuje do op∏at za wprowadzenie
do powietrza gazów i py∏ów.

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 43
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✔

WA˚NE!

Od 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe
tytu∏y przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej z tytu∏u op∏at
i kar – w dotychczasowych proporcjach – b´dà stanowi∏y dochody bud˝etów gmin i powiatów.

Podobnie nale˝noÊci i zobowiàzania
funduszy stanà si´ nale˝noÊciami
i zobowiàzaniami bud˝etów powiatów albo bud˝etów gmin. Wed∏ug
znowelizowanych przepisów Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska Êrodki
pieni´˝ne zgromadzone na rachunkach bankowych dotychczasowych
powiatowych funduszy i gminnych
funduszy oraz odzyskane nale˝noÊci
pomniejszone o zobowiàzania funduszy, powiaty i gminy b´dà zobowiàzane przeznaczyç na finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, w zakresie okreÊlonym w ustawie.

W Ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska wprowadzono nowe zasady
dotyczàce terminów wnoszenia op∏at,
zró˝nicowane w zale˝noÊci od
rodzaju wprowadzanych zanieczyszczeƒ. Wprowadzajàcy gazy lub py∏y
do powietrza przedk∏ada marsza∏kowi województwa wykaz sporzàdzony na podstawie informacji zawartych w raporcie sporzàdzonym
wed∏ug Ustawy o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.
Nr 130, poz. 1070).

Ponadto do zadaƒ powiatów i gmin
b´dzie nale˝a∏o finansowanie ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej
w wysokoÊci nie mniejszej ni˝
kwota wp∏ywów z tytu∏u op∏at i kar
Êrodowiskowych, stanowiàcych dochody bud˝etów powiatów i gmin.

Natomiast Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzania emisjami,
o którym mowa w wymienionej ustawie, w terminie do dnia 30 czerwca
roku nast´pnego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska informacje o:
➢ rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza,
➢ wielkoÊci emisji oraz wysokoÊci
op∏at za wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza, uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy sporzàdzone na podstawie
raportów.

Nowe zasady dotyczàce
terminów wnoszenia
op∏at

Informacje te sà niezb´dne do prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze Êrodowiska.

Nowelizacje zwiàzane
z Ustawà o zmianie
ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz
niektórych innych ustaw
Przedmiotowa Ustawa o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
oraz niektórych innych ustaw nowelizuje tak˝e:
➢ Ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008).
➢ Ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625).
➢ Ustaw´ 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).
➢ Ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019).
➢ Ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).
➢ Ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà (Dz.U. Nr 121,
poz. 1263).
➢ Ustaw´ z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
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(Dz.U. Nr 281, poz. 2784).
➢ Ustaw´ z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25,
poz. 202).
➢ Ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. Nr 180,
poz. 1495).
➢ Ustaw´ z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz.U. Nr 130, poz.
1070).
Nowe stawki op∏at
WÊród aktów prawnych powiàzanych z ww. ustawà, wchodzàcych
w ˝ycie po 1 stycznia 2010 r., naj-

wa˝niejsze sà nowe stawki op∏at:
➢ za korzystanie ze Êrodowiska na
rok 2010,
➢ za usuni´cie drzew i krzewów
oraz stawki kar za zniszczenie
zieleni na rok 2010,
➢ za przekroczenie warunków
wprowadzania Êcieków do wód
lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu na rok 2010,
➢ za korzystanie ze Êródlàdowych
dróg wodnych oraz Êluz i pochylni na rok 2010,
➢ za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝
kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu odpadów na rok 2010,
➢ w sprawie górnych i dolnych gra-

nic stawek op∏at eksploatacyjnych na rok 2010,
➢ w sprawie maksymalnych stawek
op∏at produktowych na rok 2010.
Ponadto wchodzi w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania
o rodzaju, iloÊci i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz.
1664).

AktualnoÊci
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów – nabór wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na
swojej stronie internetowej og∏osi∏
nabór wniosków z zakresu ochrony
i zrównowa˝onego rozwoju lasów.

Cel dzia∏ania
Celem jest zachowanie trwa∏ej
wielofunkcyjnoÊci lasów, zgodnie
z Politykà LeÊnà Paƒstwa.
Dofinansowanie
W ramach programu przewiduje si´
nast´pujàce formy dofinansowania:
1) Dotacja.
2) Przekazanie Êrodków jednostkom bud˝etowym – forma dofinansowania obowiàzujàca do
31 grudnia 2010 r.
Maksymalna intensywnoÊç dofinansowania wynosi:
1) do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsi´wzi´ç z zakresu
budowy/dostosowania dojazdów po˝arowych,
2) do 60% kosztów kwalifikowanych dla przedsi´wzi´ç z zakresu
www.dashofer.pl

modernizacji bazy szkó∏karskiej na potrzeby renaturalizacji
(przebudowy) ekosystemów
leÊnych i zalesieƒ,
3) do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsi´wzi´ç innych
ni˝ wymienione w pkt 1) i 2).
Warunki dofinansowania:
1) Minimalna wartoÊç projektu
wynosi 150 tys. z∏.
2) Dla przedsi´wzi´ç z zakresu
merytorycznego, obj´tego mo˝liwoÊcià dofinansowania w ramach V osi POIiÂ, maksymalna
wartoÊç projektu wynosi do
400 tys. z∏.
3) Maksymalna wartoÊç projektu
dla przedsi´wzi´ç innych ni˝
wymienione w pkt 2) wynosi
10 000 tys. z∏.
Okres wdra˝ania
programu
i prognozowany bud˝et
Program b´dzie wdra˝any do 31 grudnia 2012 roku. Prognozowany,
∏àczny bud˝et programu wynosi
120 mln z∏.

Nabór wniosków w trybie
konkursowym
W ramach I naboru 2010 dla programu priorytetowego „Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów” wnioski
o dofinansowanie przedsi´wzi´ç
b´dà przyjmowane w okresie od
8 lutego 2010 r. do 22 lutego 2010 r.
Planowana alokacja Êrodków w ramach naboru wynosi 24 000 tys. z∏.
Nabór wniosków w trybie
ciàg∏ym
W przypadku wniosków Dyrekcji
Generalnej Lasów Paƒstwowych
dotyczàcych zwalczania wielkoobszarowych gradacji szkodników
liÊcio˝ernych, nabór wniosków prowadzony b´dzie w trybie ciàg∏ym.
Wnioski powinny zostaç z∏o˝one
w siedzibie NFOÂiGW najpóêniej
14 dni kalendarzowych od daty podj´cia przez w∏aÊciwy kompetencyjnie
organ decyzji o rozpocz´ciu akcji
zwalczania gradacji.
■
Redakcja
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AktualnoÊci
Ochrona przyrody i krajobrazu – nabór wniosków
Na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano
informacj´ o naborze wniosków
z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.

Cel dzia∏ania
Celem dzia∏aƒ jest czynna ochrona
przyrody, która przyczyni si´ do
ograniczenia degradacji Êrodowiska
oraz strat zasobów ró˝norodnoÊci
biologicznej, zgodnie z Politykà
Ekologicznà Paƒstwa oraz Krajowà
Strategià Ochrony i Umiarkowanego U˝ytkowania Ró˝norodnoÊci
Biologicznej.
Dofinansowanie
W ramach programu przewiduje si´
nast´pujàce formy dofinansowania:
1) Dotacja.
2) Przekazanie Êrodków jednostkom bud˝etowym – forma dofinansowania obowiàzujàca do
31 grudnia 2010 r.
Maksymalna intensywnoÊç dofinansowania wynosi do 100% kosztów
kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania:
1) Minimalna wartoÊç projektu –
100 tys. z∏, z wy∏àczeniem wykupu gruntów.
2) Dla przedsi´wzi´ç z zakresu
merytorycznego, obj´tego mo˝liwoÊcià dofinansowania w ramach V osi POIiÂ, maksymalna
wartoÊç projektu wynosi do
400 tys. z∏, z wy∏àczeniem
przedsi´wzi´ç dotyczàcych wykupu nieruchomoÊci w trybie
pierwokupu, realizowanych
przez parki narodowe (na rzecz
Skarbu Paƒstwa).
3) Maksymalna wartoÊç projektu
dla przedsi´wzi´ç innych ni˝ wymienione w pkt 2) – 8 000 tys. z∏.
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Okres wdra˝ania
programu
i prognozowany bud˝et
Program b´dzie wdra˝any do 31 grudnia 2012 roku. Prognozowany,
∏àczny bud˝et programu wynosi
180 mln z∏.
Nabór wniosków w trybie
konkursowym
W ramach I naboru 2010 dla programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu” wnioski o dofinansowanie przedsi´wzi´ç b´dà
przyjmowane w trzech grupach
tematycznych:
Grupa I
➢ Termin przyjmowania wniosków: od 18 stycznia 2010 r. do
1 lutego 2010 r.
➢ Planowana alokacja Êrodków
w ramach naboru 10 000 tys. z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç:
➢ przedsi´wzi´cia majàce na celu
ograniczenie niskiej emisji (w tym
przez wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii),
➢ uregulowanie gospodarki wodno-Êciekowej,
➢ usuwanie materia∏ów zawierajàcych azbest z gruntów/obiektów, b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa, znajdujàcych si´ na
obszarach parków narodowych.
Grupa II
➢ Termin przyjmowania wniosków: od 29 stycznia 2010 r. do
12 lutego 2010 r.
➢ Planowana alokacja Êrodków
w ramach naboru 18 000 tys. z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç:
➢ opracowanie planów ochrony
i dokumentacji stanowiàcych
podstawowe instrumenty wykonywania ochrony na obszarach
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NATURA 2000 i parków narodowych oraz zakup wyposa˝enia niezb´dnego w procesie wdra˝ania powsta∏ych instrumentów
ochrony do zarzàdzania obszarem,
➢ opracowanie krajowych programów ochrony gatunków umieszczonych na polskich i mi´dzynarodowych listach zagro˝onych
gatunków i siedlisk przyrodniczych, zgodnie z wykazem (opinià) uzgodnionym z ministrem
w∏aÊciwym ds. Êrodowiska,
➢ wdra˝anie planów ochrony, programów ochrony gatunków i siedlisk przez:
– czynnà ochron´ in situ siedlisk i gatunków (w tym restytucja i reintrodukcja gatunków chronionych, ochrona
i renaturyzacja (odtworzenie)
zagro˝onych siedlisk, wykup
gruntów na rzecz Skarbu
Paƒstwa niezb´dnych dla
ochrony zagro˝onych gatunków i siedlisk – w tym pierwokup),
– ochron´ gatunków ex situ
(w tym wyposa˝enie, budowa i modernizacja banków
genów oraz realizacja programów ochrony zagro˝onych
gatunków roÊlin i zwierzàt,
budowa, modernizacja, wyposa˝enie i utrzymanie oÊrodków hodowli zachowawczej
oraz oÊrodków przetrzymywania i rehabilitacji zwierzàt
chronionych),
– ocen´ efektów (monitorowanie) realizowanych przedsi´wzi´ç (przede wszystkim z zakresu renaturyzacji ekosystemów oraz restytucji i reintrodukcji gatunków),
➢ budowa lub modernizacja ma∏ej
infrastruktury turystycznej w celu
udost´pnienia i promocji walorów przyrodniczych obszarów
chronionych w sposób zapewniajàcy minimalizacj´ antropowww.dashofer.pl
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presji (w tym m.in. budowa lub
modernizacja Êcie˝ek rowerowych, szlaków, punktów i wie˝
widokowych),
➢ przywracanie dro˝noÊci i poprawa funkcjonowania korytarzy
ekologicznych przede wszystkim
przez likwidacj´ barier ograniczajàcych przemieszczanie si´
zwierzàt,
➢ opracowanie i wdra˝anie krajowych programów, majàcych na
celu eliminacj´, powstrzymanie
rozprzestrzeniania oraz kontrol´
liczebnoÊci gatunków obcych,
które najbardziej zagra˝ajà krajowej ró˝norodnoÊci biologicznej
(dla gatunków wskazanych przez
Ministra Ârodowiska),
➢ odbudowa populacji zanikajàcych gatunków zwierzyny drobnej – zajàca i kuropatwy.
Grupa III
➢ Termin przyjmowania wniosków: od 15 marca 2010 r. do

31 marca 2010 r.
➢ Planowana alokacja Êrodków
w ramach naboru 5 000 tys. z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç:
➢ ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego przez przywracanie walorów przyrodniczych
zabytkowych za∏o˝eƒ parkowych
i pa∏acowo-ogrodowych oraz
odtwarzanie zabytkowych za∏o˝eƒ parkowych zniszczonych
w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych
i katastrof naturalnych,
➢ przywracanie walorów przyrodniczych obiektów wskazanych
przez w∏aÊciwy RDOÂ, stanowiàcych szczególnie cenne elementy krajobrazu przyrodniczo-kulturowego.
Nabór wniosków w trybie
ciàg∏ym

pierwokupu, realizowanych przez
parki narodowe (na rzecz Skarbu
Paƒstwa), nabór wniosków prowadzony b´dzie w trybie ciàg∏ym.
Wnioski powinny zostaç z∏o˝one
w siedzibie NFOÂiGW najpóêniej 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez park zawiadomienia o zamiarze sprzeda˝y nieruchomoÊci.
W przypadku wniosków dotyczàcych odtworzenia zabytkowych
za∏o˝eƒ parkowych zniszczonych
w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych lub
katastrof naturalnych, nabór wniosków równie˝ b´dzie prowadzony
w trybie ciàg∏ym, przy czym wnioski
te powinny zostaç z∏o˝one w siedzibie NFOÂiGW nie póêniej ni˝
6 miesi´cy od daty wystàpienia
zniszczeƒ.
■
Redakcja

W przypadku wniosków dotyczàcych
wykupu nieruchomoÊci w trybie

AktualnoÊci
Znamy termin naboru wniosków do Poddzia∏ania 5.1.4
Centrum Koordynacji Projektów
Ârodowiskowych, Instytucja Wdra˝ajàca dla V priorytetu Programu Infrastruktura i Ârodowisko,
rozpocz´∏o nabór wniosków
o dofinansowanie projektów
w ramach Poddzia∏ania 5.1.4
Centra przetrzymywania gatunków (CITES).

Cel dzia∏ania
Celem programu jest stworzenie
wyspecjalizowanych oÊrodków dla
˝ywych gatunków zagro˝onych
wygini´ciem (CITES) zatrzymanych na granicy, na terenie kraju,
skonfiskowanych, znajdowanych
i podrzucanych, w celu wype∏nienia
zobowiàzaƒ Polski wynikajàcych
z ratyfikowanej Konwencji Waszyngtoƒskiej.

www.dashofer.pl

Termin sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
21 grudnia 2009 r. do 8 marca 2010 r.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
O dofinansowanie projektów mogà
si´ ubiegaç podmioty wymienione
w Szczegó∏owym opisie priorytetów POIiÂ, pkt. 17:
➢ parki narodowe,
➢ parki krajobrazowe i ich zespo∏y,
➢ jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych z wy∏àczeniem
Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ wojewodowie,
➢ ogrody botaniczne,
➢ ogrody zoologiczne,
➢ instytucje naukowe oraz jednostki
badawczo-rozwojowe, w tym

➢
➢
➢
➢

szko∏y wy˝sze oraz ich jednostki
organizacyjne,
urz´dy morskie,
jednostki rzàdowe,
jednostki samorzàdowe,
podmioty sprawujàce nadzór lub
zarzàdzajàce ochronà obszarów
chronionych.

W ramach konkursu wspierane b´dà
kompleksowe projekty polegajàce
na stworzeniu infrastruktury zapewniajàcej mo˝liwoÊç przej´cia i przetrzymania okazów w warunkach
bytowania zgodnych z wymaganiami biologicznymi gatunku.
Dofinansowanie
Projekty mogà byç wspó∏finansowane ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
do wysokoÊci 85% wydatków kwalifikowalnych ca∏ego projektu.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2010
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✔

WA˚NE!

Minimalna wartoÊç projektu wynosi
400 tys. z∏otych.

Wk∏ad w∏asny Wnioskodawcy, którego wartoÊç nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 15% wydatków kwalifikowalnych, mogà stanowiç:
➢ Êrodki z bud˝etu paƒstwa w formie
wspó∏finansowania krajowego,

➢ Êrodki prywatne lub inne Êrodki
publiczne, pod warunkiem, ˝e
Êrodki te nie pochodzà z programów wspó∏finansowanych
przez Uni´ Europejskà.
Kwota Êrodków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 16 mln z∏otych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.
Wi´cej informacji na temat naboru
wniosków mo˝na znaleêç na stronie
internetowej http://www.pois.gov.pl/
lub na stronie internetowej instytucji
wdra˝ajàcej http://www.ckps.pl/ ■
Redakcja

Porady prawne
System zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji – regulacje prawne oraz nowe projekty rozporzàdzeƒ
18 sierpnia 2009 r. zosta∏a og∏oszona w Dzienniku Urz´dowym
nowa Ustawa o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Obecnie przygotowywane sà projekty
rozporzàdzeƒ do ww. ustawy
i mo˝na wnosiç swoje uwagi.

✔

WA˚NE!

Zarówno sama ustawa, jak i rozporzàdzenia wykonawcze do niej poruszajà wa˝ne kwestie w zakresie
regulacji prawnych dotyczàcych dofinansowania do projektów oraz
samych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.

Jednym z projektowanych rozporzàdzeƒ jest rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia formy i uk∏adu oraz
zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu, dotyczàcych
programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego
systemu zielonych inwestycji.
Krajowy system zielonych inwestycji to system, w ramach którego
Êrodki uzyskane ze zbycia w latach
2009-2012 jednostek przyznanej
emisji sà przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) programów lub projektów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
w szczególnoÊci z ograniczeniem lub unikaniem krajowej

6

emisji gazów cieplarnianych,
poch∏anianiem lub sekwestracjà
dwutlenku w´gla (CO2),
2) dzia∏aƒ adaptacyjnych do zmian
klimatu,
3) innych dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà powietrza.
Programy lub projekty, o których
mowa w ust. 1, sà realizowane
w obszarach:
1) poprawy efektywnoÊci energetycznej w ró˝nych sektorach
gospodarki,
2) poprawy efektywnoÊci wykorzystania w´gla, w tym zwiàzanej z czystymi technologiami
w´glowymi,
3) zamiany stosowanego paliwa
na paliwo niskoemisyjne,
4) unikania lub redukcji emisji
gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
5) wykorzystania odnawialnych
êróde∏ energii,
6) unikania lub redukcji emisji
metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyÊle wydobywczym, gospodarce odpadami i Êciekami oraz
w gospodarce rolnej, a tak˝e
przez wykorzystywanie do produkcji energii,
7) dzia∏aƒ zwiàzanych z sekwestracjà gazów cieplarnianych,
8) innych dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnia-
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nych lub poch∏aniania dwutlenku
w´gla (CO2) oraz adaptacji do
zmian klimatu,
9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych êróde∏
energii oraz zaawansowanych
i innowacyjnych technologii
przyjaznych Êrodowisku,
10) dzia∏alnoÊci edukacyjnej, w tym
prowadzenia szkoleƒ wspomagajàcych wype∏nianie krajowych
zobowiàzaƒ wynikajàcych z Protoko∏u z Kioto.
Dofinansowanie ze
Êrodków zgromadzonych
na Rachunku
klimatycznym
Dofinansowanie ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym realizacji programów i projektów, o których mowa powy˝ej,
dokonywane jest w formie dotacji,
w tym dotacji przeznaczanych na
dop∏aty do oprocentowania kredytów bankowych oraz dotacji przeznaczanych na cz´Êciowà sp∏at´
kapita∏u kredytów bankowych.
Krajowy operator organizuje i prowadzi w trybie konkursowym nabór
wniosków o udzielenie dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym dla programów lub projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
www.dashofer.pl
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Kolejne przygotowywane
rozporzàdzenia
Kolejne przygotowywane rozporzàdzenia dotyczà projektów wspólnych wdro˝eƒ i sà to:

➢ Projekt Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie rodzajów przedsi´wzi´ç, które
mogà byç realizowane jako
projekty wspólnych wdro˝eƒ
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe rodzaje przedsi´wzi´ç, które
mogà byç realizowane jako projekty
wspólnych wdro˝eƒ (JI) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pierwsza grupa przedsi´wzi´ç uj´ta
w projekcie rozporzàdzenia to projekty majàce na celu wykorzystanie
odnawialnych êróde∏ energii (OZE)
oraz dzia∏ania prowadzàce do
oszcz´dnoÊci energii w zakresie
niewp∏ywajàcym na obni˝enie
emisji dwutlenku w´gla z instalacji
obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS). Druga grupa przedsi´wzi´ç to projekty majàce na celu
pozyskiwanie energii z przetwarzania odpadów.

➢ Projekt Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie szczegó∏owego zakresu informacji w dokumentacji projektowej dla projektu wspólnych wdro˝eƒ, realizowanego w ramach Êcie˝ki
pierwszej.
Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres informacji, jakie powinny byç zawarte w dokumentacji projektowej sk∏adanej w celu
wydania listu zatwierdzajàcego
dla projektu wspólnych wdro˝eƒ,
realizowanego w ramach „Êcie˝ki
pierwszej”.
Zgodnie z projektem rozporzàdzenia dokumentacja projektowa powww.dashofer.pl

winna zawieraç informacje dotyczàce
charakterystyki projektu i technologii oraz êróde∏ finansowania, które
stanowià podstaw´ do rzetelnej
oceny projektu.

➢ Projekt Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wniosku
o wydanie listu popierajàcego dla
projektu wspólnych wdro˝eƒ.
Rozporzàdzenie okreÊla zakres informacji oraz wzór formularza
wniosku o wydanie listu popierajàcego dla projektu wspólnych
wdro˝eƒ. OkreÊlenie zakresu informacji o projekcie jest niezb´dne
do wst´pnej weryfikacji i kwalifikacji przedsi´wzi´cia jako projektu wspólnych wdro˝eƒ. Wymagane
dane od potencjalnych projektodawców wyczerpujà zakres informacji, jaki jest konieczny przy rozpocz´ciu procedury kwalifikacji
przedsi´wzi´ç jako projektów wspólnych wdro˝eƒ.

➢ Projekt Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu
wspólnych wdro˝eƒ i raportu
z weryfikacji liczby jednostek
redukcji emisji powsta∏ych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdro˝eƒ.
Rozporzàdzenie okreÊla niezb´dny zakres informacji, jakie muszà
byç zawarte w sprawozdaniu
z monitorowania projektu realizowanego w ramach mechanizmu
wspólnych wdro˝eƒ oraz w raporcie z weryfikacji liczby jednostek
redukcji emisji, powsta∏ych w wyniku realizacji projektu wspólnych
wdro˝eƒ.
Udzia∏ w realizacji projektów wspólnych wdro˝eƒ poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i projektów mechanizmu czystego rozwoju
wymaga uzyskania zgody wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska.

Zmiany w uiszczaniu
op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska
Ustawa o systemie zarzàdzania
wprowadzi∏a te˝ zmiany w uiszczaniu op∏at za korzystanie ze Êrodowiska. Za wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi, pobór wód
oraz za sk∏adowanie odpadów podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
wnosi op∏at´ do koƒca miesiàca
nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego
pó∏rocza.
Op∏at´ za wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie pierwszego pó∏rocza i w terminie do koƒca lutego roku nast´pnego za drugie pó∏rocze; obecnie
obowiàzek ten by∏ do koƒca stycznia.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w ww. terminach przedk∏ada
marsza∏kowi województwa wykaz
zawierajàcy informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci
op∏at, oraz wysokoÊç tych op∏at.

✔

WA˚NE!

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
wprowadzajàcy gazy lub py∏y do
powietrza, przedk∏ada marsza∏kowi
województwa wykaz sporzàdzony
na podstawie informacji zawartych
w raporcie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji, uwzgl´dniajàcy informacje
o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkoÊci emisji oraz
wysokoÊci op∏at za wprowadzanie
gazów i py∏ów do powietrza, uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy.

Wykaz podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska przedk∏ada w terminie
do koƒca lutego roku nast´pnego
za poprzedni rok kalendarzowy. Do
zobowiàzaƒ z tytu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodowiska stosuje si´
przepisy Ustawy z dnia 17 czerwca
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1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, je˝eli wynikajà one z wykazu o wysokoÊci
nale˝nych op∏at.
Przychodami Narodowego Funduszu sà tak˝e wp∏ywy z umów sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji
zawieranych na podstawie Ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Przychody przeznaczane sà na:
1) dofinansowanie zadaƒ zwiàzanych ze wspieraniem przedsi´-

!

wzi´ç realizowanych w ramach
programów i projektów obj´tych
Krajowym systemem zielonych
inwestycji, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
2) pokrycie kosztów zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ Krajowego operatora zgodnie z Ustawà
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji,
3) pokrycie kosztów zwiàzanych
z obs∏ugà Rady Konsultacyjnej

– organu doradczego ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w zakresie funkcjonowania
Krajowego systemu zielonych
inwestycji zgodnie z Ustawà
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 130, poz. 1070).

Temat numeru

Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska wed∏ug prawa geologicznego
i górniczego
Problematyka dotyczàca Êrodków
finansowo-prawnych zwiàzanych
z korzystaniem ze Êrodowiska
uregulowana zosta∏a w Prawie
ochrony Êrodowiska. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ Prawo ochrony
Êrodowiska nie zawiera kompleksowej regulacji nie tylko wszystkich Êrodków finansowo-prawnych, ale nawet wszystkich op∏at
oraz administracyjnych kar pieni´˝nych zwiàzanych z korzystaniem ze Êrodowiska i odsy∏a do
innych ustaw zawierajàcych w tym
zakresie regulacje odr´bne. Jednà
z tych ustaw jest Prawo geologiczne i górnicze, którego przepisy w zakresie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych wymagajà przybli˝enia Czytelnikom.

Uwagi ogólne
Nale˝y przypomnieç, i˝ zgodnie
z Ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zmianami), dalej zwanej
„Prawem ochrony Êrodowiska”, Êrodki
finansowo-prawne ochrony Êrodowiska stanowià w szczególnoÊci:
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(i) op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska; (ii) administracyjna kara pieni´˝na oraz (iii) zró˝nicowane stawki
podatków i innych danin publicznych,
s∏u˝àce celom ochrony Êrodowiska.
Stosownie do regulacji przepisu
art. 273 Prawa ochrony Êrodowiska
op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza, wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, pobór
wód oraz sk∏adowanie odpadów.
Administracyjna kara pieni´˝na
z kolei ponoszona jest za przekroczenie lub naruszenie warunków
korzystania ze Êrodowiska, a tak˝e w zakresie magazynowania
odpadów i emitowania ha∏asu do
Êrodowiska.
Prawo geologiczne
i górnicze
Jak ju˝ wspomniano na wst´pie,
Prawo ochrony Êrodowiska odsy∏a
do przepisów, w szczególnoÊci
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (tekst jedno-
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lity: Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
ze zmianami), dalej zwanej „Prawem geologicznym i górniczym”,
w odniesieniu do op∏at za korzystanie ze Êrodowiska i administracyjnych kar pieni´˝nych.

✔

WA˚NE!

Prawo ochrony Êrodowiska wskazuje
ponadto w zakresie dotyczàcym op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska oraz
administracyjnych kar pieni´˝nych
na Ustaw´ o ochronie przyrody.
Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ Prawo
ochrony Êrodowiska – odsy∏ajàc do
Prawa geologicznego i górniczego
oraz Ustawy o ochronie przyrody –
zostawia jednoczeÊnie otwartà kwesti´
innych regulacji ustawowych.
Z treÊci przepisu art. 273 ust. 3 Prawa
ochrony Êrodowiska wynika, ˝e aktualnie stosuje si´ op∏aty i kary na podstawie dwóch wymienionych wy˝ej
ustaw, a tak˝e ˝e obowiàzujà lub
mogà obowiàzywaç w przysz∏oÊci inne
ustawy, stanowiàce podstaw´ ponoszenia op∏at i kar s∏u˝àcych ochronie
Êrodowiska.

Prawo geologiczne i górnicze w zakresie dotyczàcym op∏at za korzyswww.dashofer.pl
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tanie ze Êrodowiska i administracyjnych kar pieni´˝nych reguluje
op∏aty eksploatacyjne i koncesyjne:
pierwszà z tych op∏at wymierza si´
przedsi´biorcy za wydobycie kopaliny, a jej wysokoÊç zale˝y od iloÊci
wydobytej kopaliny oraz ceny zbytu,
drugà – za udzielenie koncesji na
poszukiwanie kopalin, w wysokoÊci uzale˝nionej od rodzaju dzia∏alnoÊci i szkodliwoÊci tej dzia∏alnoÊci dla Êrodowiska, powierzchni
obj´tej koncesjà i czasu koncesji.
Op∏aty eksploatacyjne
Zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego przedsi´biorca wydobywajàcy kopalin´ ze
z∏o˝a uiszcza op∏at´ eksploatacyjnà
za wydobytà kopalin´.

✔

WA˚NE!

Op∏at´ eksploatacyjnà ustala si´ jako
iloczyn stawki op∏aty eksploatacyjnej
dla danego rodzaju kopaliny i iloÊci
kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç,
i˝ op∏at´ eksploatacyjnà za wydobytà kopalin´ towarzyszàcà ustala
si´ jako iloczyn 50% kwoty stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego
rodzaju kopaliny i iloÊci kopaliny
towarzyszàcej wydobytej w okresie
rozliczeniowym.

✔

WA˚NE!

Stawki op∏at eksploatacyjnych okreÊlone zosta∏y w Rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie op∏at eksploatacyjnych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1357).

Górnà i dolnà granic´ stawek op∏at
eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin okreÊla co
do zasady za∏àcznik do Prawa geologicznego i górniczego, przy czym
górne i dolne granice stawek op∏at
eksploatacyjnych, okreÊlone w tym
za∏àczniku, podlegajà corocznie
zmianie stosownie do Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug
www.dashofer.pl

konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na
dany rok kalendarzowy.
Zgodnie z Prawem geologicznym
i górniczym, na podstawie wskaênika, o którym mowa powy˝ej,
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne i dolne granice
stawek op∏at eksploatacyjnych na
nast´pny rok kalendarzowy, zaokràglajàc je w gór´ do pe∏nych
groszy.

w szczególnoÊci dane dotyczàce
nazwy przedsi´biorcy, z∏o˝a, rodzaju, iloÊci wydobytej w kwartale kopaliny, przyj´tej stawki
oraz wysokoÊci ustalonej op∏aty,
nazwy gminy albo, w razie z∏o˝enia informacji nasuwajàcej zastrze˝enia, organ koncesyjny na podstawie w∏asnych ustaleƒ wydaje
decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç nale˝nej op∏aty, stosujàc
stawk´ obowiàzujàcà w okresie
rozliczeniowym, którego dotyczy
ustalona op∏ata. W post´powaniu
w sprawie wydania tej decyzji –
zgodnie z Prawem geologicznym
i górniczym – gmina mo˝e uczestniczyç na prawach strony.

Wniesienie op∏aty
Op∏at´ eksploatacyjnà przedsi´biorca
ustala kwartalnie we w∏asnym zakresie i wnosi jà, bez wezwania, na
rachunki bankowe odpowiednio:
gminy, Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Nale˝y pami´taç, ˝e op∏at´ eksploatacyjnà wnosi si´ w terminie jednego miesiàca po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u. W tym samym terminie
przedsi´biorca przedstawia organowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym powy˝ej (na których
rachunek uiszcza si´ op∏at´ eksploatacyjnà) kopie dowodów dokonanych wp∏at, a tak˝e informacj´ zawierajàcà dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, z∏o˝a, rodzaju, iloÊci
wydobytej w kwartale kopaliny,
przyj´tej stawki oraz wysokoÊci
ustalonej op∏aty, nazwy gminy,
a w przypadku, gdy wydobywanie
prowadzone jest na terenie wi´cej
ni˝ jednej gminy – iloÊci wydobytej
kopaliny, a tak˝e wysokoÊç op∏aty
przypadajàcej na poszczególne
gminy.
W razie niedope∏nienia przez przedsi´biorc´ obowiàzku wniesienia
op∏aty eksploatacyjnej lub niez∏o˝enia informacji zawierajàcej

Op∏aty koncesyjne
Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, a tak˝e
bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
uiszcza op∏at´ z tytu∏u:
➢ poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin,
➢ bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
➢ sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.
Op∏at´ z tytu∏u poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin ustala
si´ jako iloczyn stawki op∏aty i iloÊci
kilometrów kwadratowych terenu, na
którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç.
WysokoÊç op∏aty oraz terminy i sposób jej wniesienia ustala si´ w koncesji. Kopie dowodów wniesionych
op∏at przedsi´biorca przedstawia
niezw∏ocznie organowi koncesyjnemu oraz gminie, Narodowemu
Funduszowi Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2010
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Stawki op∏at koncesyjnych
Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu z∏ó˝ kopalin
dla poszczególnych grup kopalin
za kilometr kwadratowy wynosi:
➢ kopaliny energetyczne: (i) ropa
naftowa, gaz ziemny i metan
z w´gla kamiennego – 100 z∏,
(ii) w´giel kamienny – 500 z∏,
(iii) w´giel brunatny – 200 z∏,
➢ rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 100 z∏,
➢ kopaliny chemiczne – 100 z∏,
➢ kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe): (i) w obszarach
làdowych – 1 000 z∏, (ii) w obszarach morskich – 100 z∏,
➢ wody podziemne uznane za kopaliny: (i) wody lecznicze i solanki
– 500 z∏, (ii) wody termalne –
200 z∏.
Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin oraz ∏àcznie na poszukiwaniu
i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin dla
poszczególnych grup kopalin za
kilometr kwadratowy wynosi:
➢ kopaliny energetyczne: (i) ropa
naftowa, gaz ziemny i metan
z w´gla kamiennego – 200 z∏,
(ii) w´giel kamienny – 1 000 z∏,
(iii) w´giel brunatny – 500 z∏,
➢ rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 200 z∏,
➢ kopaliny chemiczne – 1 000 z∏,
➢ kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe): (i) w obszarach
làdowych – 10 000 z∏, (ii)
w obszarach morskich – 2 500 z∏,
➢ wody podziemne uznane za kopaliny: (i) wody lecznicze i solanki
– 800 z∏, (ii) wody termalne –
500 z∏.
W przypadku zmiany okresu, na
jaki zosta∏a udzielona koncesja,
w decyzji zmieniajàcej koncesj´
ponownie ustala si´ op∏at´ za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin,
stosujàc stawki obowiàzujàce w dniu
wszcz´cia post´powania.
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Op∏at´ z tytu∏u bezzbiornikowego
magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustala si´
kwartalnie, jako iloczyn stawki op∏aty
oraz iloÊci substancji wprowadzonych do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.
Op∏at´ z tytu∏u sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
ustala si´ kwartalnie, jako iloczyn
stawki op∏aty i iloÊci umieszczonych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
odpadów.
Stawka op∏aty z tytu∏u sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynosi w przypadku sk∏adowania:
➢ odpadów niebezpiecznych –
62,17 z∏/t,
➢ odpadów innych ni˝ niebezpieczne – 4,76 z∏/t,
➢ odpadów oboj´tnych – 3,57 z∏/t.
Stawki op∏at z tytu∏u: (i) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, (ii) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, oraz (iii) sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, podlegajà corocznie zmianie stosownie do Êredniorocznego
wskaênika cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na dany
rok kalendarzowy.
Administracyjne kary
pieni´˝ne
W razie wydobywania kopaliny bez
wymaganej koncesji lub z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe
organy ustalajà, w drodze decyzji,
prowadzàcemu takà dzia∏alnoÊç,
op∏at´ eksploatacyjnà w wysokoÊci
osiemdziesi´ciokrotnej stawki op∏aty
eksploatacyjnej dla danego rodzaju
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kopaliny, pomno˝onej przez iloÊç
wydobytej w ten sposób kopaliny,
stosujàc stawki obowiàzujàce w dniu
wszcz´cia post´powania.
Organami w∏aÊciwymi w sprawie
ustalania op∏at z tytu∏u: (i) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝
kopalin, (ii) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz (iii) sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych sà:
➢ za wydobywanie bez wymaganej koncesji: (i) kopalin podstawowych – minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, (ii) pozosta∏ych kopalin – w∏aÊciwy starosta,
➢ za wydobywanie kopaliny z ra˝àcym naruszeniem warunków
koncesji – w∏aÊciwy organ koncesyjny.

✔

WA˚NE!

W rozumieniu Prawa geologicznego
i górniczego wszystkie kopaliny wyst´pujàce w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej sà
kopalinami podstawowymi.

W razie prowadzenia dzia∏alnoÊci
innej ni˝ okreÊlona powy˝ej bez
wymaganej koncesji lub z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe
organy ustalajà, w drodze decyzji,
op∏at´ w wysokoÊci:
➢ za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin bez wymaganej koncesji, za ka˝dy kilometr
kwadratowy terenu, na którym
prowadzona jest dzia∏alnoÊç –
50 000 z∏; ka˝dy rozpocz´ty kilometr kwadratowy terenu liczy
si´ jako ca∏y;
➢ za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin z ra˝àcym
naruszeniem warunków koncesji
– trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´
dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
➢ za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymagawww.dashofer.pl
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nej koncesji – 8 000 z∏ za jeden
metr szeÊcienny wykorzystanej
przestrzeni;
➢ za bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub sk∏adowanie
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych, z ra˝àcym naruszeniem warunków koncesji – trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´
dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
➢ za jednostk´ (Mg) sk∏adowanych
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji
– dziesi´ciokrotnej stawki op∏aty
przewidzianej za sk∏adowanie
w Êrodowisku odpadów okreÊlonej grupy; podzia∏ na grupy odpadów i jednostkowe stawki op∏at
okreÊlajà przepisy dotyczàce
klasyfikacji odpadów i op∏at za ich
umieszczanie na sk∏adowisku.

Organami w∏aÊciwymi do ustalania
op∏at, o których mowa powy˝ej, sà:
(1) za dzia∏alnoÊç prowadzonà bez
wymaganej koncesji w zakresie: (i)
poszukiwania lub rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin – starosta, (ii) bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, oraz
poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝
kopalin w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej
– minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska; (2) za dzia∏alnoÊç prowadzonà z ra˝àcym naruszeniem
warunków koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝
kopalin, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych – organ koncesyjny.

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ w razie
wydobywania kopaliny wyst´pujàcej pod wodami powierzchniowymi,
przedsi´biorca uiszczajàcy op∏at´
eksploatacyjnà nie ponosi op∏aty za
szczególne korzystanie z wód. ■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
ze zmianami).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
ze zmianami).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie
op∏at eksploatacyjnych (Dz.U. z 2008 r.
Nr 215, poz. 1357).

Finanse
Czynniki wp∏ywajàce na wysokoÊç op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska i administracyjnych kar pieni´˝nych
Na wysokoÊç op∏at za korzystanie ze Êrodowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych wp∏ywajà czynniki, które wskazane
zosta∏y wyraênie w Prawie ochrony
Êrodowiska, jednak ze wzgl´du
na ich z∏o˝onoÊç i powiàzanie
z wieloma elementami wchodzàcymi w zakres ochrony Êrodowiska
problematyka ta warta jest szczególnej uwagi Czytelników.

Op∏aty i kary
za wprowadzanie
gazów lub py∏ów
do powietrza
Zgodnie z Ustawà z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
(tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zmianami), dalej zwanej „Prawem ochrony Êrodowiska”,
naliczajàc op∏aty i kary za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
bierze si´ pod uwag´ dwa elementy
www.dashofer.pl

emisji: iloÊç py∏ów lub gazów oraz
rodzaj tych substancji.
Jak podkreÊla si´ w literaturze przedmiotu, nale˝y pami´taç, i˝ przepis
dotyczàcy czynników wp∏ywajàcych na wysokoÊç op∏at i kar za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza zamieszczony jest w dziale
przepisów ogólnych i ustanawia
obowiàzek wyliczania op∏at oraz
kar na podstawie dwóch podstawowych kryteriów, ale zgodnie z przepisami szczegó∏owymi ustawy,
dotyczàcymi stawek op∏at (przepis
art. 290 ust. 2 Prawa ochrony Êrodowiska), dodatkowym czynnikiem
decydujàcym o wysokoÊci op∏aty
i kary za zanieczyszczanie powietrza
(kary równie˝, mimo ˝e przepis
art. 290 Prawa ochrony Êrodowiska
dotyczy op∏aty, gdy˝ kara jest wielokrotnoÊcià op∏aty) mo˝e byç lokalizacja êród∏a emisji.

✔

WA˚NE!

W przypadku op∏at i kar za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
p∏aci si´ zawsze za to, co i ile wypuszczono do powietrza (oczywiÊcie
tylko wówczas, gdy wyemitowany
py∏ lub gaz znajduje si´ wÊród tych
obj´tych op∏atà), z tym jednak zastrze˝eniem, ˝e iloÊç mo˝e te˝ zale˝eç od miejsca wprowadzenia.

Op∏aty i kary za pobór
wody
O wysokoÊci op∏aty i kary za pobór
wody decydujà trzy czynniki: iloÊç
pobranej wody, jakoÊç tej wody oraz
jej rodzaj (podziemna czy powierzchniowa). Podobnie jak w przypadku
op∏at i kar zwiàzanych z emisjà do
powietrza, tak te˝ w przypadku
op∏at i kar za pobór wody dodatkowym elementem wp∏ywajàcym na
ich wysokoÊç mo˝e byç miejsce
dokonywania poboru.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2010
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Op∏aty za wprowadzanie
Êcieków
Elementy wp∏ywajàce na wysokoÊç op∏aty i na wysokoÊç kary za
wprowadzanie Êcieków nie sà – jak
ma to miejsce w op∏atach i karach
za pobór wody, a tak˝e za emisje
do powietrza – takie same. Ponadto
op∏aty za poszczególne rodzaje
(kategorie) Êcieków oblicza si´ na
podstawie ró˝nych kryteriów, wynikajàcych ze specyfiki tych grup
zanieczyszczeƒ
WysokoÊç op∏aty za wprowadzanie
Êcieków zale˝y, co do zasady, od
rodzaju substancji zawartych w Êciekach i ich iloÊci, rodzaju Êcieków,
a w przypadku wód ch∏odniczych –
od temperatury tych wód.
W tym miejscu nale˝y wyjaÊniç, i˝
przez substancje zawarte w Êciekach rozumie si´ tak˝e substancje
wyra˝one jako wskaêniki pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej,
sumy jonów chlorków i siarczanów,
przy czym wysokoÊç op∏aty ustala
si´, bioràc pod uwag´ wskaênik,
który powoduje op∏at´ najwy˝szà.

✔

WA˚NE!

Inna zasada obowiàzuje przy ustalaniu wysokoÊci op∏aty za szczególny
rodzaj Êcieków, a mianowicie za
b´dàce Êciekami wody ch∏odnicze.
W tym przypadku decyduje temperatura odprowadzanych wód ch∏odniczych.

Obliczenie nale˝nej op∏aty za wprowadzanie wód zasolonych, czyli
kolejny rodzaj Êcieków, nast´puje
na podstawie odpowiednich stawek
okreÊlonych dla jonów chlorków
i siarczanów, gdy˝ tylko suma tych
zwiàzków podlega op∏acie. Jeszcze
innà regu∏´ stosuje si´ do ustalania
wysokoÊci op∏aty za Êcieki, b´dàce
wodami opadowymi lub roztopowymi, uj´tymi w systemy kanalizacyjne,
pochodzàcymi z powierzchni zanie-
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czyszczonych, w tym centrów miast,
terenów przemys∏owych i sk∏adowych, baz transportowych oraz dróg
i parkingów o trwa∏ej nawierzchni.
Otó˝ op∏ata ta zale˝y od wielkoÊci
oraz rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego nast´puje
odprowadzanie Êcieków, i ponoszona
jest w postaci zrycza∏towanej.
Ostatni rodzaj Êcieków, dla których
okreÊlono szczególne zasady naliczania op∏at, to wody wykorzystane,
odprowadzane z obiektów chowu
i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Wody te sà jednak
Êciekami podlegajàcymi obowiàzkowi op∏atowemu tylko wówczas,
gdy przyrost iloÊci substancji pochodzàcych z chowu lub hodowli jest
wi´kszy ni˝ wartoÊci okreÊlone
w warunkach wprowadzania Êcieków do wód.
Podstaw´ naliczenia op∏aty za wprowadzanie tego rodzaju Êcieków
stanowi: (i) rodzaj i iloÊç substancji
zawartych w Êciekach albo (ii) wielkoÊç produkcji ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli.

✔

WA˚NE!

Przedstawione powy˝ej czynniki decydujàce o wysokoÊci op∏at za Êcieki
nie majà bezpoÊredniego zastosowania do kar pieni´˝nych dotyczàcych
zrzutu Êcieków. Organ wymierzajàcy
kar´ bierze pod uwag´: (i) iloÊç Êcieków, (ii) stan Êcieków, czyli ich temperatur´, odczyn i poziom sztucznych substancji promieniotwórczych
i (iii) sk∏ad Êcieków, czyli st´˝enie
zawartych w nich substancji.

majà zastosowanie do op∏at w zwyk∏ej wysokoÊci, dotyczàcych w pe∏ni
legalnego sk∏adowania na sk∏adowisku, zgodnego z warunkami
decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´
eksploatacji tego sk∏adowiska.
Naliczajàc op∏at´ podwy˝szonà za
sk∏adowanie odpadów, nale˝y pami´taç o trzecim czynniku wp∏ywajàcym na jej wysokoÊç, a mianowicie
czasie sk∏adowania.
Op∏ata zwyk∏a za sk∏adowanie
odpadów to op∏ata za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku, a zatem
zale˝y od przedmiotu tego umieszczenia i na jej wysokoÊç nie wp∏ywa
okres post´powania z tymi odpadami w wyznaczonym dla nich,
w za∏o˝eniu optymalnym miejscu.
Op∏at´ podwy˝szonà za sk∏adowanie odpadów stosuje si´ z kolei
w przypadku sk∏adowania niezgodnego z obowiàzujàcymi zasadami
gospodarowania odpadami, wi´c
czas „zalegania” odpadów odgrywa
istotnà rol´.
Do okreÊlania wysokoÊci kar dotyczàcych odpadów stosuje si´ zasad´
przyj´tà dla op∏at podwy˝szonych
za sk∏adowanie odpadów. Organ wymierzajàcy kar´ bierze zatem pod
uwag´ trzy czynniki wp∏ywajàce na
jej wysokoÊç, a mianowicie: iloÊç
odpadów, rodzaj oraz czas ich sk∏adowania.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Op∏ata za sk∏adowanie
odpadów
Op∏at´ za sk∏adowanie odpadów
oblicza si´, uwzgl´dniajàc dwa elementy, a mianowicie: iloÊç sk∏adowanych odpadów oraz rodzaj tych
odpadów, przy czym te dwie podstawy ustalenia wysokoÊci op∏aty
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
ze zmianami).
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Finanse
Pomoc zagraniczna na ochron´ Êrodowiska udzielana Polsce
W wydanej pod koniec 2009 roku
publikacji G∏ównego Urz´du Statystycznego „Ochrona Ârodowiska 2009” (dane dotyczà 2008
roku i lat wczeÊniejszych) mo˝na
znaleêç szereg ciekawych informacji dotyczàcych m.in. finansowych aspektów ochrony Êrodowiska w Polsce. Udost´pnione sà
tam m.in. dane dotyczàce pomocy zagranicznej na ochron´
Êrodowiska udzielanej Polsce.

Pozosta∏a pomoc bilateralna realizowana jest w oparciu o indywidualne
decyzje zainteresowanych paƒstw.
Poczynajàc od 2004 roku, pomoc
zagraniczna przyznawana jest w ramach Unii Europejskiej jako: Fundusze Strukturalne, Fundusz SpójnoÊci, Instrument Finansowy LIFE+
oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

ponad 700 milionów na sieç kanalizacyjnà, a 300 milionów na oczyszczanie Êcieków.

Wst´p

Dane GUS dotyczàce
pomocy zagranicznej

Uk∏ad przestrzenny

Zgodnie z informacjà w publikacji
pomoc zagraniczna na ochron´
Êrodowiska w postaci dotacji dewizowych i darowizn udzielana jest
Polsce od 1990 roku w oparciu
o umowy i porozumienia mi´dzyrzàdowe oraz na podstawie protoko∏ów, oÊwiadczeƒ i porozumieƒ
podpisywanych przez upowa˝nione
agendy rzàdowe Polski i paƒstw
wspierajàcych finansowo realizacj´
projektów ochrony Êrodowiska.
Stosowne umowy Rzàd RP zawar∏
z Mi´dzynarodowym Bankiem
Rekonstrukcji i Rozwoju (IBRD),
jako powiernikiem Banku Âwiatowego, oraz z rzàdami Belgii, Szwajcarii i Szwecji. Porozumienia finansowe Rzàd RP zawar∏ z Komisjà
Wspólnot Europejskich i rzàdem
Finlandii (ekokonwersja), a rzàd
Danii udziela subsydiów na podstawie
aktu Królowej Danii z 1991 roku
o wspieraniu dzia∏alnoÊci w zakresie ochrony Êrodowiska w krajach
Europy Êrodkowej i Wschodniej.
Protoko∏y i porozumienia oraz
wspólne oÊwiadczenia i programy
wspó∏pracy zosta∏y uzgodnione i podpisane przez b. Ministerstwo Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych
i LeÊnictwa z odpowiednimi agendami i organizacjami paƒstwowymi
Holandii, Niemiec, Norwegii i USA.

www.dashofer.pl

Dost´pne w publikacji GUS dane
dotyczàce pomocy zagranicznej
mo˝na znaleêç w dwóch cz´Êciach.
W pierwszej mo˝na przeanalizowaç,
jakie efekty finansowe i rzeczowe
przynios∏a pomoc zagraniczna
w ostatnich latach. Do tego celu
mo˝na wykorzystaç dane dotyczàce
nak∏adów na Êrodki trwa∏e, s∏u˝àce
ochronie Êrodowiska wed∏ug êróde∏
finansowania, w tym uwzgl´dniona
zosta∏a pozycja „Êrodki z zagranicy”.
Dane te udost´pnione zosta∏y dla
lat: 2000, 2005, 2006, 2007, 2008.
O ile w uj´ciu finansowym jeszcze
w 2000 roku Êrodki z zagranicy
mia∏y stosunkowo niewielkie znaczenie (stanowi∏y mniej ni˝ 4% wydatków ogó∏em), to w latach 2005-2008
stanowi∏y ju˝ 14-19% ogólnych
nak∏adów na Êrodki trwa∏e s∏u˝àce
ochronie Êrodowiska. Maksymalny
poziom to 19,16% w 2006 roku.
W 2008 roku udzia∏ ten wyniós∏
16,35%, a w uj´ciu wartoÊciowym
wielkoÊç Êrodków z zagranicy wynios∏a blisko 1,4 miliarda z∏otych.
Wi´kszoÊç tych Êrodków zwiàzana
by∏a z nak∏adami na Êrodki trwa∏e
w gospodarce Êciekowej i ochronie
wód – ponad 1 miliard z∏otych Êrodków z zagranicy by∏o wydatkowane
w 2008 roku w tym obszarze, w tym

W ochronie powietrza ze Êrodków
z zagranicy sfinansowano Êrodki
trwa∏e za nieco ponad 190 milionów z∏otych, a w gospodarce odpadami jedynie nieca∏e 34 miliony
z∏otych z pomocy z zagranicy przeznaczone zosta∏o na sfinansowanie
Êrodków trwa∏ych.

W uk∏adzie przestrzennym (wojewódzkim) najwi´cej Êrodków trwa∏ych w ochronie Êrodowiska zosta∏o
sfinansowanych w województwie
Êlàskim. Ponad 1/3 Êrodków z zagranicy wydatkowana by∏a w 2008 roku
w tym województwie. W województwie zachodniopomorskim
wydatkowano ponad 13% tych Êrodków, a w ma∏opolskim i mazowieckim ponad 8%. ¸àcznie w tych czterech województwach wydano ponad
2/3 Êrodków z zagranicy, czyli na
pozosta∏e 12 zosta∏o mniej ni˝ 1/3
– czyli wydano tam ze Êrodków
zagranicznych mniej ni˝ w jednym
województwie Êlàskim.
Bioràc pod uwag´ udzia∏ w finansowaniu Êrodków trwa∏ych w ochronie Êrodowiska, liderem jest województwo zachodniopomorskie, tam
ponad 40% Êrodków trwa∏ych zosta∏o sfinansowane ze Êrodków
z zagranicy. Udzia∏ ten jest wysoki
na tle Êredniej krajowej wynoszàcej
nieco ponad 16%.
SpoÊród pozosta∏ych pi´ciu województw, gdzie udzia∏ ten by∏ wy˝szy od Êredniej (Êlàskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, ma∏opolskie, pomorskie), najwy˝szy udzia∏
w finansowaniu Êrodków z zagranicy by∏ na Âlàsku – ponad 28%.
W niektórych województwach udzia∏
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Êrodków z zagranicy w finansowaniu Êrodków trwa∏ych w ochronie
Êrodowiska jest symboliczny. W województwach: podlaskim, lubuskim
i wielkopolskim wynosi jedynie 2-3%.
Pomoc zagraniczna na
ochron´ Êrodowiska
wed∏ug êróde∏
pochodzenia, kierunków
i zakresu rzeczowego
w latach 2006-2008
W drugiej cz´Êci publikacji mo˝na
znaleêç dane dotyczàce pomocy
zagranicznej na ochron´ Êrodowiska
wed∏ug êróde∏ pochodzenia, kierunków i zakresu rzeczowego w latach
2006-2008. Dane podzielone sà na
dwie podstawowe grupy: pomoc
przyznana i zrealizowana.
W tym drugim przypadku podane
wielkoÊci dotacji dotyczà projektów
zakoƒczonych i b´dàcych w trakcie
realizacji (podpisanych w latach
wczeÊniejszych), w ramach których
dokonano p∏atnoÊci ze Êrodków
zagranicznych. W okresie 2006-2008
wielkoÊç dotacji systematycznie
ros∏a z poziomu 171,8 mln euro
w 2006 do 399,0 mln euro w 2007
i do 763,1 mln euro w 2008 roku.
W 2008 roku by∏a zatem czterokrotnie wi´ksza ni˝ w 2006 roku.

Wi´kszoÊç tych Êrodków pochodzi∏a
z Funduszu ISPA lub z Funduszu
SpójnoÊci. W uj´ciu finansowym
znacznie mniejsze znaczenie mia∏y
Fundusze Strukturalne – ok. 10%
w 2008 roku i Norweski Mechanizm
Finansowy i Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein i Islandia) – 2,6%. Wi´kszoÊç Êrodków
przeznaczona by∏a na ochron´ wód
i gospodark´ wodnà – 149,6 mln euro
w 2006 do 324,5 mln euro w 2007
i do 641,4 mln euro w 2008 roku.

07-13 od poczàtku uruchomienia
programów do 27 grudnia br. z∏o˝ono 100,5 tys. wniosków (poprawnych pod wzgl´dem formalnym) na
ca∏kowità kwot´ dofinansowania
(zarówno Êrodki unijne, jak i Êrodki
krajowe) 232,2 mld z∏. W tym samym
okresie podpisano z beneficjentami
25 786 umów o dofinansowanie na
kwot´ 97,3 mld z∏ wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w cz´Êci UE 68,1 mld z∏, co
stanowi 24,9% alokacji na lata
2007-2013.

JeÊli chodzi o pomoc przyznanà
w latach 2006-2008, to w 2006 roku
by∏a to kwota 162,5 mln euro, w 2007
roku 37,9 mln euro, a w 2008 roku
52,4 mln euro. W 2008 roku struktura przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
w ramach POIiÂ 20,2%, Norweski
Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Norwegia,
Lichtenstein i Islandia) – 63,9%, Instrument Finansowy LIFE + – 15,8%.

WartoÊç wydatków beneficjentów
uznanych za kwalifikowalne, wynikajàca ze z∏o˝onych wniosków
o p∏atnoÊç, wynios∏a 20,2 mld z∏,
a w cz´Êci dofinansowania UE
15,3 mld z∏.

Podsumowanie
Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e w 2009
roku znaczenie Êrodków z zagranicy wzroÊnie. Wed∏ug danych
wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK

Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e znaczna
cz´Êç tych Êrodków zosta∏a wydatkowana w 2009 roku i to, ˝e zadania z zakresu ochrony Êrodowiska
stanowià istotnà cz´Êç tych Êrodków,
nale˝y si´ spodziewaç, ˝e znaczenie
Êrodków z zagranicy w finansowaniu ochrony Êrodowiska w Polsce
w 2009 roku znaczàco wzros∏o. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏ata produktowa za baterie i akumulatory
Zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub
akumulatory przenoÊne jest zobowiàzany do sporzàdzenia i przed∏o˝enia Marsza∏kowi województwa sprawozdania oraz uiszczenia
op∏aty produktowej w terminie
do 15 marca 2010 roku.

Od 1 stycznia 2010 roku obowiàzuje Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 3 grudnia 2009 roku
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w sprawie stawki op∏aty produktowej (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r.)
oraz Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 17 wrzeÊnia 2009 roku
w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej z tytu∏u nieosiàgni´cia wymaganego poziomu zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych
i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1274).
WysokoÊç stawki op∏aty produktowej wynosi 9 z∏/kg.
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Wzór rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej z tytu∏u nieosiàgni´cia wymaganego poziomu zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych zosta∏
przedstawiony na kolejnej stronie.
Sprawozdanie nale˝y przekazaç
w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
■
Redakcja
www.dashofer.pl
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Finanse
Wykorzystanie Êrodków unijnych na ochron´ Êrodowiska
5 stycznia odby∏o si´ posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych
i LeÊnictwa. G∏ównym tematem
spotkania by∏ poziom wykorzystania Êrodków unijnych na ochron´
Êrodowiska.

Na posiedzeniu podsumowano
wdra˝anie Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko. Realizacja projektów w sektorze Êrodowiska w ramach POIiÂ jest finansowana ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i obejmuje
dzia∏ania z zakresu:
➢ gospodarki wodno-Êciekowej,
➢ gospodarki odpadami,
➢ zarzàdzania zasobami i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom,
➢ wsparcia dla przedsi´biorstw na
dostosowanie do wymogów
ochrony Êrodowiska,
➢ ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej.
Wed∏ug stanu na styczeƒ 2010 roku
w ramach pi´ciu Êrodowiskowych

priorytetów POIiÂ do tej pory og∏oszono 40 konkursów, na które zg∏oszono 928 projektów na ∏àcznà kwot´
ponad 35,8 mld z∏.
Beneficjenci projektów umieszczonych na liÊcie projektów kluczowych
z∏o˝yli 41 wniosków o dofinansowanie, w tym 7 projektów, na które zabrak∏o Êrodków w latach 2004-2006.
Wydano ∏àcznie 250 potwierdzeƒ
MÂ/decyzji KE o przyznaniu dofinansowania dla projektów na ∏àcznà
kwot´ dofinansowania w wysokoÊci
blisko 4,2 mld z∏. Na ich podstawie
instytucje wdra˝ajàce (NFOÂiGW,
CKPÂ oraz 16 WFOÂiGW) zawar∏y
z beneficjentami 201 umów o dofinansowanie na ∏àcznà kwot´ dofinansowania z funduszy UE w wysokoÊci ponad 6,5 mld z∏.

✔

WA˚NE!

W ramach dotacji rozwojowej Ministerstwo Ârodowiska przekaza∏o ponad
392 mln z∏ na konta Instytucji Wdra˝ajàcych. Na rzecz beneficjentów zrealizowano p∏atnoÊci na kwot´ prawie

130 mln z∏. W formie zaliczek wyp∏acono ponad 134 mln z∏.

Od 2002 roku do koƒca listopada
2009 roku wartoÊç Êrodków unijnych
otrzymanych z Komisji Europejskiej na realizacj´ projektów inwestycyjnych Funduszu SpójnoÊci w sektorze Êrodowiska oraz dwa projekty
pomocy technicznej wynios∏a ∏àcznie
1 837 428 tys. euro, z czego w 2009
roku by∏a to kwota 447 011 tys. euro.
Oznacza to realizacj´ rocznych
planów bud˝etowych na 2009 roku
na poziomie 72%.
W odniesieniu do kwoty alokacji
Êrodków unijnych wed∏ug podpisanych umów, która aktualnie wynosi
2 850 516 tys. euro, pozyskano dotychczas, w ramach p∏atnoÊci zaliczkowych i poÊrednich, ok. 64%
dofinansowania.
Informacje na temat posiedzenia
mo˝na znaleêç na stronach Ministerstwa Ârodowiska.
■
Redakcja
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