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Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
pierwszy w tym roku numer serwisu
informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o karach
administracyjnych wynikajàcych z projektu ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach. Przedstawiamy
kalendarium Life+ oraz nowe stawki
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Ni˝sze op∏aty i kary za usuni´cie drzew
i krzewów
Ministerstwo Ârodowiska rozwa˝a
obni˝enie wysokoÊci kar administracyjnych za usuni´cie drzew i
krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Zgodnie z art. 83. Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usuni´cie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomoÊci.
W przypadku nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator
zabytków.
W wielu przypadkach w∏aÊciciele nieruchomoÊci wycinajà drzewa i krzewy bez zezwolenia w wyniku nieznajomoÊci prawa. Cz´Êç samorzàdowców postuluje o mo˝liwoÊç zwolnie-

nia z op∏at i umarzania administracyjnych kar pieni´˝nych przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z art. 89. administracyjnà
kar´ pieni´˝nà ustala si´ w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty za usuni´cie
drzew lub krzewów. Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e administracyjne kary
pieni´˝ne odgrywajà wa˝nà rol´ jako
instrument finansowy o charakterze
prewencyjnym.

Ministerstwo Ârodowiska dostrzega
koniecznoÊç zmiany przepisów,
zw∏aszcza w zakresie wysokoÊci
i metod naliczania administracyjnych kar pieni´˝nych za bezprawne
usuni´cie drzew i krzewów. Obecnie opracowuje ekspertyz´ prawnà
na temat „nowej metody okreÊlania
wartoÊci drzew wraz ze wspó∏czynnikami ró˝nicujàcymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody

Pami´taj! 31.01.2011 r. up∏ywa termin wnoszenia op∏at
i sprawozdaƒ zwiàzanych z korzystaniem ze Êrodowiska!
op∏aty produktowej. W dziale Porady
prawne omówione zosta∏y op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska oraz za
substancje kontrolowane.

nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Tematem numeru sà op∏aty, które nale˝y
uregulowaç do 31 stycznia i 28 lutego.
W dziale Finanse informujemy m.in.
o terminie naboru wniosków w ramach dzia∏ania 2.1 i 2.2., który trwa
do 14 lutego.
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏-

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
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i zasadnoÊcià jej wprowadzenia do
obiegu prawnego”.

op∏at dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew.

Ma ona pos∏u˝yç do przygotowania
projektu zmian Ustawy o ochronie
przyrody oraz Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie stawek

WysokoÊç op∏at za usuni´cie drzew
lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia ma ulec obni˝eniu. Niewykluczone jest, ˝e resort Êrodo-

wiska wprowadzi równie˝ mo˝liwoÊç
umarzania na∏o˝onej kary pieni´˝nej, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przez w∏adze jednostek
samorzàdu terytorialnego.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Administracyjne kary pieni´˝ne
Ze wzgl´du na realizacj´ dzia∏aƒ
na∏o˝onych zarówno na w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, przedsi´biorców odbierajàcych odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci oraz gminy, projekt nowej
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach wprowadza szereg administracyjnych kar
pieni´˝nych, które powinny zmotywowaç poszczególne podmioty,
bioràce udzia∏ w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi do przestrzegania zasad
okreÊlonych przedmiotowà ustawà
oraz osiàgnàç wyznaczone cele.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
b´dzie móg∏ na∏o˝yç administracyjnà
kar´ pieni´˝nà, w drodze decyzji, na:
➢ Przedsi´biorc´ odbierajàcego
odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w przypadku, gdy:
a) odbiera odpady komunalne
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

bez wymaganego wpisu do
rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej w wysokoÊci 10 000 z∏
za ka˝dy miesiàc prowadzenia dzia∏alnoÊci bez wymaganego wpisu do rejestru,
b) miesza selektywnie zebrane
odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
w wysokoÊci od 10 000 z∏ do
50 000 z∏,
c) transportuje odpady komunalne do instalacji niewskazanej w uchwale w sprawie
realizacji wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami
w wysokoÊci od 500 z∏ do
2 000 z∏ za pierwszy ujawniony przypadek,
d) przeka˝e nierzetelne sprawozdanie z realizacji zadaƒ w wysokoÊci do 10 00 z∏,
e) przeka˝e sprawozdanie z realizacji zadaƒ po terminie,
w wysokoÊci 100 z∏ za ka˝dy
dzieƒ opóênienia.

➢ Przedsi´biorc´ odbierajàcego
odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, który nie
dzia∏a na podstawie umowy
zawartej z gminà i który nie
wykona∏ obowiàzku zapewnienia odpowiednich poziomów
administracyjnà kar´ pieni´˝nà, obliczonà odr´bnie dla wymaganego poziomu:
a) odzysku i recyklingu,
b) redukcji odpadów komunalnych, ulegajàcych biodegradacji,
kierowanych do sk∏adowania.
Ârodki finansowe pozyskane przez
gmin´ z tytu∏u administracyjnej
kary pieni´˝nej b´dà stanowi∏y dochód gminy.
Wed∏ug projektu wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska b´dzie
nak∏adaç, w drodze decyzji, administracyjnà kar´ pieni´˝nà na:
➢ gmin´ w przypadku, gdy:
a) nie wykona∏a obowiàzku zapewnienia odpowiednich po-

NASI STALI EKSPERCI:
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 „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. 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
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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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ziomów, obliczonà odr´bnie
dla wymaganego poziomu
odzysku i recyklingu oraz
redukcji odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji kierowanych do sk∏adowania; wysokoÊç kary oblicza
si´ jako iloczyn stawki op∏aty
za zmieszane odpady komunalne i brakujàcej masy, wyra˝onej w Mg, odpadów wymaganej do osiàgni´cia odpowiedniego poziomu odzysku
i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów, ulegajàcych biodegradacji
kierowanych do sk∏adowania,
b) nie dope∏ni∏a obowiàzków sprawozdawczych okreÊlonych
w ustawie, w wysokoÊci 500 z∏
za ka˝dy dzieƒ opóênienia;
➢ prowadzàcego instalacj´, wpisanà do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami w przypadku, gdy:
a) odebra∏ od przedsi´biorcy
odbierajàcego odpady komu-

nalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci zmieszane i zielone
odpady komunalne, naruszajàc zasad´ regionalizacji,
w wysokoÊci 500 z∏ za ka˝dy
Mg odebranych odpadów,
b) nie odebra∏ odpadów komunalnych od przedsi´biorców odbierajàcych odpady komunalne
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
odebranych w danym regionie,
w wysokoÊci 10 000 z∏, za ka˝dy nieuzasadniony przypadek,
c) nie odebra∏ odpadów komunalnych od przedsi´biorcy
transportujàcego odpady komunalne do tej instalacji, wskazanej przez sejmik województwa jako instalacja zast´pcza,
w wysokoÊci 10 000 z∏;
gminnà
jednostk´ organiza➢
cyjnà w przypadku, gdy:
a) miesza selektywnie zebrane
odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w wysokoÊci od 10 000 z∏
do 50 000 z∏,

b) transportuje odpady komunalne do instalacji niewskazanej w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami, w wysokoÊci od 500 z∏ do 2 000 z∏
za pierwszy ujawniony przypadek.
Proces legislacyjny
14 grudnia 2010 r. odby∏o si´ I czytanie rzàdowego projektu Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach. Dyskusja nad ustawà
zakoƒczy∏a si´ póênym wieczorem
i wywo∏a∏a sporo emocji. Swoje stanowisko na temat projektu zaprezentowa∏y wszystkie kluby poselskie.
Ostatecznie projekt Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach zosta∏ przekazany do dalszych
prac w sejmowej komisji ochrony
Êrodowiska oraz komisji samorzàdu
terytorialnego.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kalendarium naboru LIFE+
LIFE+ to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej, który koncentruje si´ wy∏àcznie na wspó∏finansowaniu projektów w dziedzinie ochrony Êrodowiska.

Jego g∏ównym celem jest wspieranie procesu wdra˝ania wspólnotowego prawa ochrony Êrodowiska,
realizacja polityki ochrony Êrodowiska oraz identyfikacja i promocja
nowych rozwiàzaƒ dla problemów
dotyczàcych ochrony Êrodowiska.
Na stronie Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej zosta∏o zamieszczone pismo
z oficjalnym stanowiskiem Komisji
Europejskiej dotyczàcym time sheets.
Wymagania te nale˝y wype∏niaç
przy realizacji projektów dofinansowanych z LIFE+.

www.dashofer.pl

Etap/Wydarzenie

Termin
Luty 2011 r.

Og∏oszenie naboru wniosków.

15 lipca 2011 r.

Ostateczny termin nadsy∏ania wniosków LIFE+ do Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

9 wrzeÊnia 2011 r. Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOÂiGW
do Komisji Europejskiej.
wrzesieƒ 2011r.
– maj 2012 r.

Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny
otrzymanych wniosków.

maj 2012 r.
Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania mi´dzy
– czerwiec 2012 r. Komisjà Europejskà a beneficjentem.
1 czerwca 2012 r.

NajwczeÊniejsza data rozpocz´cia projektu.

Konsultacje spo∏eczne
instrumentu finansowego
dla Êrodowiska 2014-2020
(kontynuacja LIFE+)
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje spo∏eczne instrumentu finansowego dla Êrodowiska
na okres 2014-2020 (kontynuacja

LIFE+). Dokumenty oraz formularze konsultacyjne dost´pne sà na
stronie http://ec.europa.eu.
Uwagi i komentarze do zamieszczonych dokumentów mo˝na zg∏aszaç
w terminie do 15 lutego 2011 r. ■
Redakcja
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AktualnoÊci
Op∏ata produktowa
1 stycznia 2011 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie szczegó∏owych
stawek op∏at produktowych.

Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe
stawki op∏at produktowych dla poszczególnych opakowaƒ i produktów
wymienionych w Ustawie z dnia
11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej. W tabelach
zosta∏y zawarte obowiàzujàce stawki.

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

Jednostkowa
stawka w z∏
za 1 kg

Rodzaje opakowaƒ (jednostkowych,
transportowych i zbiorczych)

1

opakowania z tworzyw sztucznych

2,73

2

opakowania z aluminium

1,37

3

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

0,82

4

opakowania z papieru i tektury

0,65

5

opakowania ze szk∏a gospodarczego, poza ampu∏kami

0,26

6

opakowania z drewna

0,33

Tabela 2. Szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla pozosta∏ych produktów
Poz.

Symbol
PKWiU

Jednostkowa
stawka w z∏
za 1 kg

Rodzaj produktu
I. Oleje smarowe

1

2

23.20.18-50
oleje smarowe,
z wy∏àczeniem:
23.20.18-50.10 oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych ni˝ proces
specyficzny
23.20.18-50.40 oleje bia∏e, parafina ciek∏a
23.20.18-50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegajàce przyleganiu do form,
oleje antykorozyjne
23.20.18-50.80 oleje smarowe pozosta∏e oraz pozosta∏e oleje
23.20.40
oleje odpadowe
II. Opony
25.11.11
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach
osobowych
25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach
i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia <= 121
25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach
i samochodach ci´˝arowych, o wspó∏czynniku obcià˝enia > 121
25.11.14-04
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach
i maszynach rolniczych i leÊnych
25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn
w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyÊle
25.11.14-08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bie˝nikiem daszkowym lub podobnym,
pozosta∏e
25.11.14-10.00 opony pozosta∏e, nowe, pneumatyczne z gumy, w innym miejscu niesklasyfikowane
25.11.20
opony u˝ywane pneumatyczne z gumy
25.12.10-30.00 opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
25.12.10-50.00 opony bie˝nikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach
ci´˝arowych
25.12.10-90.00 opony bie˝nikowane z gumy, pozosta∏e

Od 1 stycznia obowiàzuje równie˝
nowe Rozporzàdzenie Ministra Âro-

4

dowiska w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej
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op∏aty produktowej.

2,07

2,18
2,18
1,09
0,40
0,40
0,10
0,10
4,08
1,12
0,56
0,10
■
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AktualnoÊci
Dofinansowanie efektywnoÊci energetycznej dla polskich
przedsi´biorstw
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
zarezerwowa∏ kwot´ 820 mln z∏
na dofinansowanie inwestycji s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci
energetycznej w najbardziej energoch∏onnych polskich przedsi´biorstwach.

10 stycznia 2011 roku w Warszawie odby∏a si´ inauguracja nowego
programu finansowego NFOÂiGW
„Efektywne wykorzystanie energii”.
Ma on na celu inicjowanie i wsparcie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci
energetycznej w najbardziej energoch∏onnych polskich przedsi´biorstwach.

ich konkurencyjnoÊci na rynku gospodarczym.
Bud˝et programu
¸àczna kwota, jakà zarezerwowano
na lata 2011-2016 w bud˝ecie programu, to 820 mln z∏. Ârodki te b´dà
pochodziç z op∏at zast´pczych i kar
nak∏adanych przez Urzàd Regulacji
Energetyki na producentów energii.
Beneficjenci
O dofinansowanie mo˝e si´ staraç
ka˝de przedsi´biorstwo, które w roku
poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku
zu˝y∏o minimum 50 GWh energii.
Realizacja programu

Dzia∏ania ekologiczne i chroniàce
klimat mogà byç jednoczeÊnie dzia∏aniami efektywnymi kosztowo
i sprzyjajàcymi przedsi´biorcom.
Pozwoli to na zmniejszenie zu˝ycia
energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ do powietrza w tych
przedsi´biorstwach oraz podniesie

Program b´dzie realizowany w formie dwóch, kolejnych dzia∏aƒ.
W pierwszym etapie dofinansowane
b´dà audyty energetyczne i elektroenergetycze. Program b´dzie realizowany od stycznia 2011 roku do

31 grudnia 2013 roku. Dla tego dzia∏ania przewidziano bud˝et w wysokoÊci 40 mln z∏. Dofinansowanie
w formie dotacji, w wysokoÊci do
70% kosztów kwalifikowanych,
b´dzie udzielane zgodnie warunkami pomocy de minimis.
Druga cz´Êç programu rozpocznie
si´ w lipcu 2011 roku, a zakoƒczy
si´ 31 grudnia 2016 roku. B´dzie
polega∏a na dofinansowaniu inwestycji rekomendowanych w przeprowadzonym audycie, które zapewnià obni˝enie zu˝ycia energii o co
najmniej 7%.
Bud˝et dla tego etapu wyniesie
780 mln z∏. Dofinansowanie b´dzie
udzielane w formie po˝yczek pokrywajàcych do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w wysokoÊci od 3,5 do 42 mln z∏, zaÊ
wysokoÊç oprocentowania ustalono
na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt
bazowych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Plany Ministerstwa Ârodowiska na 2011 rok
W 2011 roku resort Êrodowiska
zamierza m.in. kontynuowaç najwa˝niejsze reformy dotyczàce
odpadów komunalnych, walki
z szarà strefà oraz gospodarki
wodnej i poprawy ochrony przeciwpowodziowej, a tak˝e sprawnie poprowadziç prezydencj´
w Radzie Unii Europejskiej.

Gospodarka odpadami
komunalnymi
Pierwsza z reform, nad która trwajà
prace od zesz∏ego roku, zak∏ada uporzàdkowanie gospodarki odpadami
komunalnymi przez przekazanie
www.dashofer.pl

zarzàdzania odpadami gminom.
Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach jest ju˝ w Parlamencie. Jej wejÊcie w ˝ycie planowane jest w marcu 2011 roku.
Gospodarka wodna
Kolejna kluczowa reforma dotyczy
gospodarki wodnej. Zmianom ma
ulec przede wszystkim system finansowania. Zwi´kszenie nak∏adów na
gospodark´ wodnà ma na celu
poprawienie skutecznoÊci ochrony
przeciwpowodziowej. Wià˝e si´ to
z koniecznoÊcià uszczelnienia systemu op∏at i zmiany redystrybucji

Êrodków oraz stworzenia silnej
w∏adzy wodnej.
Jednym z punktów reformy jest
odsuwanie obwa∏owaƒ od rzek tak,
aby zwi´kszyç przepustowoÊç koryta
i zwi´kszanie naturalnej retencji na
obszarach dorzeczy. Za∏o˝enia powinny zostaç zaprezentowane na
poczàtku roku. Zapoczàtkuje to wieloletnie dzia∏ania, konieczne, ˝eby
w pe∏ni wdro˝yç zmiany.
Ochrona klimatu
Istotnà kwestià sà równie˝ negocjacje
dla Polski na arenie europejskiej,
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dotyczàce ochrony klimatu. Stale
toczà si´ negocjacje na forum ONZ,
w których Polska odegra kluczowà
rol´, jako kraj sprawujàcy prezydencj´ w Radzie Unii Europejskiej,
kiedy odb´dzie si´ kolejna Konferencja Klimatyczna ONZ w Durbanie
(RPA) w grudniu 2011 roku.
Walka z szarà strefà
Do kolejnej reformy mo˝na zaliczyç
walk´ z szarà strefà na rynku opakowaƒ, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji. W wyniku
nieuczciwych praktyk Skarb Paƒstwa
traci co roku na rynku opakowaƒ

ok. 200-400 mln z∏ oraz 50-80 mln z∏
na rynku zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Wymaga to wprowadzenia wielu
zmian w ustawach, m.in. o odpadach
opakowaniowych, o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
oraz ustawie o odpadach na wzór rozwiàzaƒ sprawdzonych ju˝ w krajach
Unii Europejskiej. Wdra˝anie tych rozwiàzaƒ ma zakoƒczyç si´ w 2011 roku.
GreenEvo
Wa˝nym dzia∏aniem resortu Êrodowiska b´dzie wspieranie innowacyjnych technologii ochrony Êrodowiska

i kontynuacja projektu GreenEvo –
Akcelerator Zielonych Technologii.
Druga edycja konkursu rozpoczyna
si´ 17 stycznia 2011 roku.
Inspekcja Ochrony
Ârodowiska
Jednym z zadaƒ na 2011 rok jest
usprawnienie systemu nadzoru nad
przestrzeganiem prawa ochrony Êrodowiska – usprawnienie Inspekcji
Ochrony Ârodowiska. Reforma ma
doprowadziç do sprawnego i skutecznego egzekwowania obowiàzujàcego
prawa w zakresie ochrony Êrodowiska. ■
Redakcja

Porady prawne
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska w 2011 roku
31 stycznia mija termin wniesienia op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska oraz przekazania sprawozdania o iloÊci emisji
do Urz´du Marsza∏kowskiego.
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, obok administracyjnych
kar pieni´˝nych, stanowià Êrodki
finansowo-prawne ochrony Êrodowiska.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r.
o zmianie Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz Ustawy o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
– og∏oszona w Dz.U. z 2010 r. Nr 249,
poz. 1657 wprowadza zmiany w op∏atach za korzystanie ze Êrodowiska,
a mianowicie przesuwa o 2 lata –
do 2013 r. termin wejÊcia w ˝ycie
nowych zasad dotyczàcych op∏at za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza (art. 285-288 Prawa
ochrony Êrodowiska, art. 60a, 61, 62
Ustawy o systemie zarzàdzania
emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji) oraz wprowadza
zmiany w przepisach dotyczàcych
op∏at podwy˝szonych i kar za Êcieki
– dla du˝ych oczyszczalni.
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Op∏ata za wprowadzanie
gazów i py∏ów do
powietrza
Za lata 2011 i 2012 op∏aty za wprowadzanie gazów i py∏ów do powietrza
nale˝y wnosiç nadal na dotychczasowych zasadach, gdy˝ wed∏ug zmienionego przepisu przejÊciowego
w art. 60a ust. 1 Ustawy o systemie
zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji do op∏aty
za wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza, o której mowa w art.
273 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony Êrodowiska, nale˝nej za okres do dnia
31 grudnia 2012 r. stosuje si´ przepisy art. 285-288 Prawa ochrony
Êrodowiska w dotychczasowym
brzmieniu.
Nowe zasady b´dà obowiàzywaç
dopiero od 2013 r. z tym, ˝e wed∏ug
przepisów przejÊciowych op∏aty za
2013 r. nale˝y wnieÊç nast´pujàco:
➢ do 31 lipca 2013 r. za I pó∏rocze
2013 r. – w wysokoÊci 50% sumy
op∏at za wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza nale˝nych
za I i II pó∏rocze 2012 r.,
➢ do koƒca lutego 2014 r. za II
pó∏rocze 2013 r. – w wysokoÊci
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ustalonej na podstawie wielkoÊci
rocznej rzeczywistej emisji (okreÊlonej w rocznym raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE),
pomniejszonej o kwot´ op∏aty
uiszczonej za pierwsze pó∏rocze.
Zmiana dotyczy te˝ wykazów op∏atowych, bo wed∏ug nowych zasad
w 2013 r. nie b´dzie okreÊlonych
wzorów dla wprowadzanych gazów
lub py∏ów do powietrza, a podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska powinien przed∏o˝yç do koƒca lutego
2014 r. marsza∏kowi województwa
wykaz za ca∏y 2013 r. sporzàdzony
na podstawie informacji zawartych
w raporcie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 Ustawy o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji, uwzgl´dniajàcym 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.

✔

WA˚NE!

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
powinien prowadziç aktualizowanà
co pó∏ roku ewidencj´, zawierajàcà

www.dashofer.pl
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odpowiednio informacje o iloÊci i rodzajach gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na
podstawie których okreÊlono te iloÊci.

Kto i za co powinien
ponosiç op∏aty
za korzystanie
ze Êrodowiska?
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony Êrodowiska ujednolici∏a zasady naliczania i uiszczania op∏at, którymi zosta∏y obj´te
wszystkie elementy korzystania ze
Êrodowiska, a mianowicie:
➢ Wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza:
– z kot∏owni,
– z procesów technologicznych,
np. malowanie, lakierowanie,
spawanie, obróbka drewna,
galwanizacja, wyrób masy
bitumicznej, w´dzenie itp.,
– ze spalania paliw przez Êrodki
transportu,
– z prze∏adunku benzyn silnikowych,
– z chowu lub hodowli drobiu.
➢ Wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi, tj.:
– pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe uj´te
w systemy kanalizacyjne,
– wody ch∏odnicze,
– wody pochodzàce z chowu
i hodowli ryb,
– wody zasolone.
➢ Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód Êródlàdowych i morskich wód wewn´trznych.
➢ Sk∏adowanie odpadów.
Do ponoszenia ww. op∏at zobowiàzane sà podmioty korzystajàce
ze Êrodowiska:
➢ Przedsi´biorca oraz osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa.
➢ Jednostka organizacyjna, nieb´dàca przedsi´biorcà.
www.dashofer.pl

➢ Osoba fizyczna, nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.
➢ Osoby fizyczne, nieb´dàce przedsi´biorcami tylko w zakresie,
w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub
energii do Êrodowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu Ustawy
– Prawo wodne.
W przypadku sk∏adowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska,
zobowiàzanym do ponoszenia op∏at,
jest posiadacz odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, tzn. zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów.
W zakresie sk∏adowania w miejscu
na ten cel nieprzeznaczonym oraz
magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powy˝szy obowiàzek dotyczy ka˝dego posiadacza
odpadów, który dopuszcza si´ naruszenia.
Termin wniesienia op∏at
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ustala we w∏asnym zakresie wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi jà, bez
wezwania, na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce korzystania ze
Êrodowiska. Op∏at´ ustalonà wed∏ug
stawek obowiàzujàcych w okresie,
w którym korzystanie ze Êrodowiska
mia∏o miejsce, nale˝y wnieÊç do
koƒca miesiàca po up∏ywie ka˝dego
pó∏rocza. Stawki op∏at na 2010 r.
zawiera Obwieszczenie Ministra
Ârodowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie wysokoÊci stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska na
rok 2010 – M.P. Nr 57, poz. 780.

✔

WA˚NE!

W tym samym terminie podmiot
zobowiàzany jest do przedstawienia
marsza∏kowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony

Êrodowiska wykazu zawierajàcego
zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at.

Wyjàtek od tej zasady dotyczy
podmiotów ponoszàcych op∏at´ za
odprowadzane Êcieki pochodzàce
z chowu lub hodowli ryb innych ni˝
∏ososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszà oni op∏at´
w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu od dnia 1 maja do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku, czyli
do koƒca czerwca.
Podmioty te przekazujà wykaz do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po
zakoƒczeniu okresu od dnia 1 maja
do dnia 30 kwietnia nast´pnego roku,
czyli do koƒca maja.
Zwolnienie z op∏at
Zgodnie z art. 289 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska nie wnosi si´
op∏at z tytu∏u tych rodzajów korzystania ze Êrodowiska, których:
➢ kwartalna wysokoÊç nie przekracza 200 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres od
I kwarta∏u 2002 r. do II kwarta∏u
2005 r.,
➢ pó∏roczna wysokoÊç nie przekracza 400 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres od
dnia 1 lipca 2005 r.
Jednak zwolnienie z obowiàzku
wniesienia kwartalnej op∏aty nie
zwalnia z obowiàzku sk∏adania
wykazów o zakresie korzystania ze
Êrodowiska.
Op∏aty podwy˝szone
Zgodnie z art. 292 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, w przypadku
braku wymaganego pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza lub pozwolenia na pobór
wód lub odprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, podmiot ponosi
op∏aty podwy˝szone o:
➢ w okresie od 1.01.2002 r. do
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11.01.2003 r. – 500% (wymiar
x 6),
➢ w okresie od 12.01.2003 r. do
31.12.2006 r. – 100% (wymiar
x 2),
➢ w okresie od 1.01.2007 r. do
31.12.2008 r. – 200% (wymiar
x 3),
➢ od 1.01.2009 r. – 500% (wymiar
x 6).
Marsza∏ek województwa wymierza, na podstawie w∏asnych ustaleƒ

lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska:
➢ op∏at´ w drodze decyzji, jeÊli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie przed∏o˝y∏ wykazu
zawierajàcego informacje i dane
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at,
➢ op∏at´ w drodze decyzji w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà a wynikajàcà
z wykazu, je˝eli zamieszczone

w wykazie informacje i dane
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at nasuwajà zastrze˝enia. ■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska.
Ustawa o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji – og∏oszona w Dz.U. z 2010 r.
Nr 249, poz. 1657.

Porady prawne
Op∏aty za substancje kontrolowane
Z powodu koniecznoÊci ochrony
Êrodowiska naturalnego stosowanie szeroko rozpowszechnionych, licznych substancji syntetycznych, które przyczyniajà si´
zarówno do niszczenia atmosferycznej warstwy ozonowej, jak
równie˝ wnoszà pewien wk∏ad
w tworzenie tzw. efektu cieplarnianego napotyka w ostatnich
latach na liczne ograniczenia,
w tym przede wszystkim o charakterze prawnym. Jednym z takich
ograniczeƒ jest koniecznoÊç uiszczania stosownych op∏at przez
podmioty wprowadzajàce do
obrotu w Polsce substancje kontrolowane, czyli substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà.

Uwagi ogólne
Podstawowymi aktami prawnymi,
regulujàcymi problematyk´ zwiàzanà z op∏atami za wprowadzanie
do obrotu na terytorium Polski substancji kontrolowanych sà:
➢ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1263, ze zmianami),
dalej zwana „ustawà” lub „ustawà
o substancjach zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà”.
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoÊci stawki
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op∏aty za substancje kontrolowane (Dz.U. z 2005 r. Nr 13,
poz. 107).
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej
op∏aty za substancje kontrolowane (Dz.U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 157).
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie wzoru sprawozdania
o wp∏ywach z tytu∏u op∏aty za
substancje kontrolowane (Dz.U.
z 2005 r. Nr 13, poz. 108).
Zasadnicze znaczenie ma Ustawa
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, która wesz∏a w ˝ycie
do polskiego porzàdku prawnego
15 czerwca 2004 r. Ustawa zapewni∏a przeniesienie do prawa polskiego
prawa Unii Europejskiej w zakresie
post´powania z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà, tj. Rozporzàdzenia (WE) nr 2037/2000
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 czerwca 2000 r. sprawie
substancji zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà.
Podstawowym za∏o˝eniem Ustawy
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà jest pe∏ne dostosowanie prawa polskiego w zakresie
problematyki post´powania z sub-
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stancjami zubo˝ajàcymi warstw´
ozonowà do prawa Unii Europejskiej.

✔

WA˚NE!

Ustawa okreÊla:
➢ zasady u˝ywania oraz obrotu substancjami kontrolowanymi oraz
produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje,
➢ obowiàzki podmiotów u˝ywajàcych lub dokonujàcych obrotu substancjami kontrolowanymi oraz
produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi te substancje,
➢ organy i jednostki w∏aÊciwe w sprawach post´powania z substancjami kontrolowanymi.

List´ substancji kontrolowanych
zawiera Rozporzàdzenie (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2037/2000 w sprawie substancji
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà.
Obejmuje ona m.in. substancje z grup:
HCFC (sà to halogenowe chloropochodne w´glowodorów), które
stosowane sà g∏ównie w sektorze
ch∏odnictwa i klimatyzacji, freony
CFC (chloropochodne w´glowodorów) lub tetrachlorek w´gla, halony
czy bromek metylu. Zwiàzki te, ze
wzgl´du na szkodliwy wp∏yw na
Êrodowisko naturalne, muszà byç
u˝ywane wy∏àcznie w uk∏adach
zamkni´tych, aby nie przedostawa∏y
si´ do atmosfery.
www.dashofer.pl
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Szczegó∏owo o op∏atach
Op∏ata za substancje kontrolowane
to op∏ata obliczana i wp∏acana
w przypadku wprowadzenia po
raz pierwszy na terytorium Polski
zarówno nowych, odzyskanych,
jak i po regeneracji:
➢ wodorochlorofluorow´glowodorów (HCFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji
innych substancji,
➢ chlorofluorow´glowodorów
(CFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
➢ bromometanu, z wyjàtkiem
zastosowaƒ kwarantannowych
i przedwysy∏kowych.
Podmiot wprowadzajàcy zatem po
raz pierwszy do obrotu na terytorium
Polski powy˝sze substancje zobowiàzany jest do ponoszenia z tego
tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane.
Nazwa substancji
Chlorodifluorometan
Chlorofluorometan
Tetrachlorofluoroetan
Trichlorodifluoroetan
Chlorotetrafluoroetan
Trichlorofluoroetan
Dichloropentafluoropropan
3,3-dichloro-1,1,1,2,2- pentafluoropropan
1,3-dichloro-1,1,2,2,3- pentafluoropropan
Trichlorotrifluoropropan
Dichlorotetrafluoropropan
Chloropentafluoropropan
Tetrachlorofluoropropan

Z kolei przyk∏adowe, wybrane wysokoÊci stawki op∏aty za chlorofluoroNazwa substancji
Trichlorotrifluoroetan
Dichlorotetrafluoroetan
Chloropentafluoroetan
Chlorotrifluorometan
Pentachlorofluoroetan
Pentachlorotrifluoropropan
Tetrachlorotetrafluoropropan
Trichloropentafluoropropan
Dichloroheksafluoropropan

www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Przez obrót – zgodnie z Ustawà o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà – nale˝y rozumieç zbycie lub
przekazanie substancji kontrolowanej
kolejnemu podmiotowi lub osobie.

Podstawa wysokoÊci
op∏aty
Podstaw´ obliczenia wysokoÊci
op∏aty za substancje kontrolowane
stanowi iloÊç substancji kontrolowanej wprowadzonej do obrotu,
przy czym maksymalna wysokoÊç
stawki op∏aty za substancje kontrolowane wynosi dwukrotnoÊç stawki
op∏aty za emisj´ substancji CFC do
Êrodowiska.

czenia ozonu, okreÊlona zosta∏a
w Rozporzàdzeniu w sprawie wysokoÊci stawki op∏aty za substancje
kontrolowane.

✔

UWAGA!

WysokoÊç stawki op∏aty za wodorochlorofluorow´glowodory – HCFC,
b´dàce równie˝ sk∏adnikami mieszanin, zawiera Za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia w sprawie wysokoÊci stawki
op∏aty za substancje kontrolowane,
zaÊ wysokoÊç stawki op∏aty za chlorofluorow´glowodory – CFC i bromometan, b´dàce równie˝ sk∏adnikami
mieszanin, zawiera Za∏àcznik nr 2 do
tego rozporzàdzenia.

Przyk∏adowe wysokoÊci
stawki op∏at

Szczegó∏owe op∏aty
Szczegó∏owa wysokoÊç stawki
op∏aty za substancje kontrolowane,
uwzgl´dniajàca ich potencja∏ niszWzór chemiczny
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF4Cl
C2H2FCl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4

Oznaczenia skrótowe
HCFC-22 (R-22)
HCFC-31 (R-31)
HCFC-121 (R-121)
HCFC-122 (R-122)
HCFC-124 (R-124)
HCFC-131 (R-131)
HCFC-225 (R-225)
HCFC-225ca (R-225ca)
HCFC-225cb (R-225cb)
HCFC-233 (R-233)
HCFC-234 (R-234)
HCFC-235 (R-235)
HCFC-241 (R-241)

w´glowodory – CFC i bromometan,
b´dàce równie˝ sk∏adnikami mieszaWzór chemiczny
C2F3Cl3
C2F4Cl2
C2F5Cl
CF3Cl
C2FCl5
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2

Przyk∏adowe, wybrane stawki op∏aty
za wodorochlorofluorow´glowodory
– HCFC, b´dàce równie˝ sk∏adnikami substancji, sà nast´pujàce:
Stawka op∏aty
z∏/kg
5,50
2,00
4,00
8,00
2,20
5,00
7,00
2,50
3,30
23,00
28,00
52,00
9,00

nia przedstawiajà si´ w poni˝szy
sposób:

Oznaczenia skrótowe
CFC-113 (R-113)
CFC-114 (R-114)
CFC-115 (R-115)
CFC-13 (R-13)
CFC-111 (R-111)
CFC-213 (R-213)
CFC-214 (R-214)
CFC-215 (R-215)
CFC-216 (R-216)

Stawka op∏aty
z∏/kg
8,00
10,00
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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Konsekwencje braku op∏aty
W przypadku niedokonania przez
podmiot wp∏aty op∏aty za substancje
kontrolowane, marsza∏ek województwa ustala w drodze decyzji
dodatkowà op∏at´ za substancje kon-

trolowane w wysokoÊci odpowiadajàcej 50% niewp∏aconej kwoty
z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane. W sprawach op∏at za substancje kontrolowane stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u III
Ordynacji podatkowej.

Obowiàzki dotyczàce op∏at
Podmiot wprowadzajàcy do obrotu
ww. substancje jest zobowiàzany do:
➢ sk∏adania marsza∏kowi województwa, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce za-

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOÂCI NALE˚NEJ OP¸ATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE
WPROWADZONE PO RAZ PIERWSZY DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. Nazwa lub imi´ i nazwisko, siedziba lub adres (z podaniem nazwy gminy, powiatu i województwa) podmiotu wprowadzajàcego
po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancje kontrolowane ....................................................
2. Telefon kontaktowy ...................................................................
3. Numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej – REGON .............................
4. Numer identyfikacyjny dla transakcji wewnàtrzwspólnotowych .............................................
5. Rok, za który op∏aty sà ustalone .........................................................
ObjaÊnienie:
*) W przypadku mieszanin zawierajàcych substancje kontrolowane, nale˝y podaç wszystkie substancje kontrolowane wraz z ich
udzia∏em w procentach wagowych.
Sporzàdzi∏:
Imi´ i nazwisko, adres, telefon kontaktowy i podpis
....................................................................................
MiejscowoÊç i data
.............................................................
Nazwa chemiczna
i oznaczenie skrótowe
Lp.
substancji
kontrolowanej*)
1

Numer dokumentu
celnego lub faktury
zakupu

2

Nazwa
IloÊç substancji Stawka
i adres
kontrolowanej op∏aty
dostawcy
(kg)
(z∏/kg)

3

4

5

WysokoÊç
nale˝nej
op∏aty
(z∏)

6

7

Razem
Wzór sprawozdania o wp∏ywach
Sprawozdanie o wp∏ywach z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane powinno byç sporzàdzone zgodnie z poni˝szym wzorem.
SPRAWOZDANIE O WP¸YWACH Z TYTU¸U OP¸ATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE
1. Województwo ..................................................................
2. Rok, którego sprawozdanie dotyczy .................................
Nazwa chemiczna
Lp.
i oznaczenie skrótowe
substancji kontrolowanej
1

2

IloÊç substancji
kontrolowanej
(kg)
3

Stawka
op∏aty
(z∏/kg)

WysokoÊç
op∏aty
nale˝nej
(z∏)

WysokoÊç
op∏aty
wp∏aconej
(z∏)

4

5

6

Razem
Sporzàdzi∏
Imi´ i nazwisko, telefon kontaktowy i podpis:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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mieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty za substancje
kontrolowane w terminie do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy ta op∏ata,
➢ wnoszenia na odr´bny rachunek
bankowy w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego, do dnia 31 marca
roku nast´pujàcego po roku,
którego op∏ata dotyczy, op∏aty za
substancje kontrolowane. Obowiàzek wniesienia op∏aty za substancje kontrolowane powstaje
na koniec roku kalendarzowego.

✔

WA˚NE!

Podmiot u˝ywajàcy substancji kontrolowanych na terytorium Polski ma
obowiàzek prowadzenia ewidencji
substancji kontrolowanych oraz do
przekazywania informacji zawartych
w tej ewidencji raz w roku do dnia
28 lutego za rok poprzedni.

Wzór rocznego
sprawozdania
Roczne sprawozdanie o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane wprowadzone po raz
pierwszy do obrotu na terytorium
Polski powinno byç wykonane wed∏ug
poni˝szego wzoru.
Przeznaczenie op∏at
Wp∏ywy z op∏aty za substancje kontrolowane, powi´kszone o przychody
z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody
urz´dów marsza∏kowskich, stanowià w 99,5% wp∏ywy Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 0,5%
stanowià dochody bud˝etu województwa samorzàdowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci i obs∏ug´ administracyjnà

systemu tej op∏aty.

■

dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà (Dz.U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1263, ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoÊci stawki op∏aty za substancje
kontrolowane (Dz.U. z 2005 r. Nr 13,
poz. 107).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje
kontrolowane (Dz.U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 157).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie
wzoru sprawozdania o wp∏ywach
z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 108).

Porady prawne
Czy op∏ata Êrodowiskowa jest kosztem uzyskania przychodu?
Zgodnie z Ustawà – Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, t.j. ze zm.) przedsi´biorcy korzystajàcy ze Êrodowiska
naturalnego, czyli wprowadzajàcy gazy lub py∏y do powietrza,
wprowadzajàcy Êcieki do wód
lub ziemi, pobierajàcy wod´ lub
sk∏adajàcy odpady, muszà ponosiç odpowiednià op∏at´. Jest ona
ÊciÊle zwiàzana z uzyskanym przychodem i mo˝e zostaç potraktowana jako koszt prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e do kosztów
uzyskania przychodu nie mo˝na
wliczaç kar administracyjnych,
wynikajàcych z korzystania ze Êrodowiska naturalnego.

Przedsi´biorcy, w zale˝noÊci od profilu swojej dzia∏alnoÊci, sà zobowiàzani odprowadzaç obowiàzkowà
op∏at´ Êrodowiskowà. Kosztami
podatkowymi sà koszty poniesione
www.dashofer.pl

w celu osiàgni´cia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia
êród∏a przychodów. Niewàtpliwie
op∏aty Êrodowiskowe taki warunek spe∏niajà. W konsekwencji
mogà byç zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà, podlegajàcego zarówno ustawie o CIT, jak i PIT.
CIT
Przedsi´biorcy podlegajàcy Ustawie
o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, ze zm.) (dalej „Ustawa
CIT”) zaliczajà op∏at´ Êrodowiskowà
do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 Ustawy CIT
kosztami uzyskania przychodów sà
koszty poniesione w celu osiàgni´cia przychodów lub zachowania
albo zabezpieczenia êród∏a przychodów, z wyjàtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Do op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska nie ma zastosowania wy∏àczenie wynikajàce z art. 16 ust. 1
pkt 19 Ustawy CIT. Zgodnie z jego
treÊcià nie stanowià kosztów uzyskania przychodu kary, op∏aty i odszkodowania oraz odsetki od tych
zobowiàzaƒ z tytu∏u nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony
Êrodowiska. Nie mo˝na jednak wydatków poniesionych na powy˝szà
op∏at´ zakwalifikowaç jako koszty
bezpoÊrednie. Nie mo˝na ich bowiem
bezpoÊrednio powiàzaç z konkretnymi
przychodami podatnika, sà zwiàzane
z ca∏okszta∏tem prowadzonej przez
niego dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Je˝eli spe∏nione sà wszystkie kryteria zaliczenia wydatku do kosztów
uzyskania przychodu wymienione
w ich ogólnej definicji (art. 15 ust. 1
Ustawy o CIT), to op∏aty te mo˝na
rozliczyç podatkowo w dacie ich
poniesienia, czyli w dniu ich uj´cia
w ksi´gach rachunkowych.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2011
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PIT
Op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska
dotyczy równie˝ osób fizycznych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. W myÊl art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)
(„Ustawa PIT”) kosztami uzyskania
przychodów sà koszty poniesione
w celu osiàgni´cia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia
êród∏a przychodów, z wyjàtkiem
kosztów wymienionych w art. 23.
Powy˝sza zasada zezwala na uznanie za koszty uzyskania przychodów
wszelkich poniesionych kosztów,
z wyjàtkiem wymienionych w art. 23,
pod warunkiem, ˝e podatnik wyka˝e,
˝e mi´dzy tym wydatkiem, a osiàgni´ciem przychodu zachodzi zwiàzek
przyczynowo-skutkowy tego typu,
˝e poniesienie wydatku ma wp∏yw

!

na powstanie, zachowanie albo zabezpieczenie êród∏a przychodu.

i w sprawach o wykroczenia oraz
odsetek od tych grzywien i kar.

Op∏aty Êrodowiskowe sà zwiàzane
z ca∏okszta∏tem prowadzonej przez
przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, dlatego mogà one byç zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wa˝ne jest jednak to, ˝e
w przypadku, gdy przedsi´biorca nie
przestrzega∏ przepisów o ochronie
Êrodowiska i nie uiszcza∏ stosowanych op∏at, bàdê nie przestrzega∏
warunków wynikajàcych z udzielonego mu pozwoleniu na korzystanie ze Êrodowiska lub innej decyzji,
to na∏o˝onych za takie dzia∏anie kar
albo grzywien nie mo˝na zaliczyç
do kosztów podatkowych.

Do kosztów nie zalicza si´ te˝ kar,
op∏at i odszkodowaƒ oraz odsetek od
tych zobowiàzaƒ z tytu∏u nieprzestrzegania przepisów w zakresie
ochrony Êrodowiska. Oznacza to,
˝e administracyjne kary pieni´˝ne
w razie korzystania ze Êrodowiska
z przekroczeniem lub naruszeniem
warunków okreÊlonych w pozwoleniu
lub innej decyzji nie b´dà mog∏y byç
zaliczone do kosztów podatkowych.

Ustawa PIT wy∏àcza mo˝liwoÊç
zaliczenia do kosztów podatkowych
grzywien i kar pieni´˝nych orzeczonych w post´powaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym

Paulina Grabowska

§
–

–

Podstawa prawna:
Art. 22 ust. 1; art. 23 ust. pkt 15 Ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Art. 15 i 16 ust. 1 pkt 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654
ze zm.).

Temat numeru

Jakie op∏aty zwiàzane z ochronà Êrodowiska nale˝y uregulowaç
na poczàtku 2011 roku?
Poczàtek 2011 roku przyniós∏
wiele zmian w aktach prawnych,
majàcych zastosowanie do problematyki zwiàzanej z op∏atami
i funduszami w ochronie Êrodowiska. Aby nie pogubiç si´ w nowych regulacjach, warto usystematyzowaç Czytelnikom kwestie
dotyczàce obowiàzku uiszczania
stosowanych op∏at, szczególnie
tych, które muszà byç uiszczone
ju˝ w styczniu i w lutym.

Obowiàzujàce akty
prawne
Do obowiàzku uiszczania op∏at
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
w styczniu i lutym 2011 r. majà zastosowanie nast´pujàce akty prawne:
➢ 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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➢ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.

➢ Op∏aty za korzystanie ze Êro-

Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jednolity: Dz.U. 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, ze zmianami).
➢ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495, ze zmianami).
➢ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz.U.
z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

dowiska za okres od 1 lipca do
31 grudnia 2010 r. za:
– wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
– wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi,
– pobór wód oraz sk∏adowanie
odpadów.

Op∏aty, które
nale˝y uregulowaç
do 31 stycznia
Korzystanie ze Êrodowiska
Do 31 stycznia 2011 r. podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, na podstawie Prawa ochrony Êrodowiska,
powinien uregulowaç nast´pujàce
op∏aty:

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 1/2011

✔

WA˚NE!

Nale˝y pami´taç, ˝e op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska wnosi si´ na
rachunek urz´du marsza∏kowskiego:
➢ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
rejestracji podmiotu, w przypadku
emisji z urzàdzeƒ niestacjonarnych,
➢ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
korzystania ze Êrodowiska, w przypadku pozosta∏ych op∏at.

➢ Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, o ile w roku
www.dashofer.pl
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2010 na sk∏adowisku odpadów
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego
rodzaju.
Ponadto do dnia 31 stycznia 2011 roku
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
powinien – na podstawie przepisu
art. 286 Prawa ochrony Êrodowiska
– przedstawiç wykaz informacji
wykorzystywanych do ustalenia wysokoÊci op∏at oraz wysokoÊç op∏at
za korzystanie za Êrodowisko wraz
z wysokoÊcià nale˝nych op∏at za
okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r.

✔

WA˚NE!

Wykaz taki powinien byç z∏o˝ony do
w∏aÊciwego marsza∏ka województwa,
a ponadto, w przypadku op∏at za
emisj´ do powietrza, pobór wody,
Êcieki, tak˝e do wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, natomiast w przypadku op∏at za sk∏adowanie odpadów – do gminy, bàdê wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta.

Wydobywanie kopalin ze z∏o˝a
Do 31 stycznia 2011 r. podmiot
wydobywajàcy kopalin´ ze z∏o˝a,
na podstawie Prawa geologicznego
i górniczego, powinien uregulowaç nast´pujàce op∏aty:
➢ Op∏at´ eksploatacyjnà za okres
od 1 paêdziernika do 31 grudnia
2010 r. Op∏at´ eksploatacyjnà
przedsi´biorca wydobywajàcy
kopalin´ ze z∏o˝a powinien ustaliç we w∏asnym zakresie i wnieÊç
jà, bez wezwania, na rachunki
bankowe w∏aÊciwej gminy oraz
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

✔

WA˚NE!

Op∏ata eksploatacyjna stanowi w 60%
dochód gminy, na terenie której jest
prowadzona dzia∏alnoÊç obj´ta koncesjà, zaÊ w 40% stanowi dochód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo do 31 stycznia 2011 roku
przedsi´biorca powinien przedstawww.dashofer.pl

wiç organowi koncesyjnemu, gminie oraz Narodowemu Funduszowi
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej 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.
Bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze
Do 31 stycznia prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz
sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych na podstawie Prawa
geologicznego i górniczego, powinien uregulowaç nast´pujàce op∏aty:
➢ Op∏aty za okres od 1 paêdziernika
do 31 grudnia 2010 r. z tytu∏u
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. oraz sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych.
Op∏at´ nale˝y uregulowaç w wysokoÊci 60% dla gminy, na terenie
której jest prowadzona dzia∏alnoÊç
obj´ta koncesjà, w 40% natomiast
dla Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych lub sk∏adowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, w terminie do 31 stycznia 2011 roku ma
obowiàzek przedstawiç organowi

koncesyjnemu, gminie oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
kopie dowodów dokonanych wp∏at,
a tak˝e informacj´ zawierajàcà:
➢ w przypadku sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, nazwy sk∏adowiska, rodzaju i iloÊci umieszczonych w kwartale odpadów,
przyj´tej stawki oraz wysokoÊci
ustalonej op∏aty, nazwy gminy,
a w przypadku, gdy dzia∏alnoÊç
jest prowadzona na terenie wi´cej
ni˝ jednej gminy – iloÊç umieszczonych odpadów, a tak˝e wysokoÊç op∏aty przypadajàcej na poszczególne gminy,
➢ w przypadku bezzbiornikowego
magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, dane
dotyczàce nazwy przedsi´biorcy,
nazwy magazynu, rodzaju i iloÊci
wprowadzonych w kwartale
substancji, przyj´tej stawki oraz
wysokoÊci ustalonej op∏aty, nazwy gminy, a w przypadku, gdy
dzia∏alnoÊç jest prowadzona na
terenie wi´cej ni˝ jednej gminy
– iloÊç wprowadzonych substancji,
a tak˝e wysokoÊç op∏aty przypadajàcej na poszczególne gminy.
Op∏aty, które nale˝y
uregulowaç do 28 lutego
Wprowadzanie sprz´tu elektronicznego i elektrycznego do obrotu
Do 28 lutego 2011 roku przedsi´biorca wprowadzajàcy sprz´t elektroniczny i elektryczny do obrotu
na terytorium Polski, który jest wpisany do rejestru G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska, na
podstawie Ustawy o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
powinien uregulowaç op∏at´ rocznà.
Przedsi´biorca wprowadzajàcy do
obrotu sprz´t elektryczny i elektroniczny powinien uregulowaç op∏at´
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rocznà przez wp∏acenie jej na
odr´bny rachunek bankowy G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska. W tym miejscu nale˝y wyjaÊniç, i˝ obowiàzek uiszczenia op∏aty
rocznej w 2011 roku nie dotyczy
przedsi´biorców, którzy zarejestrowali swojà dzia∏alnoÊç w tym roku,
dla nich obowiàzek taki powstanie
dopiero w przysz∏ym roku.

Ochrony Ârodowiska), ma obowiàzek
– w terminie do 28 lutego 2011 roku
– uregulowaç op∏at´ rocznà na odr´bny rachunek prowadzony przez
G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska. Nale˝y pami´taç, ˝e
op∏aty rocznej nie uiszcza si´ w roku,
w którym zosta∏a uiszczona op∏ata
rejestrowa.

Wprowadzanie baterii lub akumulatorów

Op∏aty rocznej nie uiszcza wprowadzajàcy baterie lub akumulatory, który
jest jednoczeÊnie wprowadzajàcym
sprz´t elektryczny bàdê elektroniczny
i jest zarejestrowany w rejestrze G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
który, sk∏adajàc wniosek o wpis do
rejestru, przed∏o˝y informacj´ o numerze rejestrowym, przyznanym zgodnie
z Ustawà z dnia 29 lipca 2005 roku

Na podstawie Ustawy o bateriach
i akumulatorach przedsi´biorca, który
prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie
wprowadzania baterii lub akumulatorów na terytorium Polski (a który
jest ponadto wpisany do prowadzonego przez G∏ównego Inspektora

✔

o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

WA˚NE!
–

–

–

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. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze
zmianami).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, ze zmianami).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz.U.
z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

Finanse
Nabór wniosków dla dzia∏ania 2.1 i 2.2
Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o nabór w trybie konkursowym
wniosków o dofinansowanie
z Funduszu SpójnoÊci projektów
w ramach priorytetu II.

Celem konkursu jest wy∏onienie projektów, które w najwi´kszym stopniu przyczynià si´ do osiàgni´cia
celów okreÊlonych w II osi priorytetowej POIiÂ.
O dofinansowanie mo˝na si´ ubiegaç w ramach dzia∏ania:
➢ 2.1 – Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs
5/POIiÂ/2.1/01/2011),
➢ 2.2 – Przywracanie terenom
zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów
morskich (konkurs nr 6/POIiÂ/
2.2/01/2011).
Poziom wspó∏finansowania projektu
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci

14

wynosi maksymalnie 85% wartoÊci
wydatków kwalifikowanych projektu.
Poziom dofinansowania w∏aÊciwy
dla danego projektu zostanie okreÊlony zgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie
wybranych zagadnieƒ zwiàzanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç od 10 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.
do:
➢ Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro,
➢ w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro.
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Dzia∏anie 2.1
Celem dzia∏ania 2.1 jest redukcja
iloÊci sk∏adowanych odpadów komunalnych i zwi´kszenie udzia∏u odpadów komunalnych poddawanych
odzyskowi i unieszkodliwianiu
innymi metodami, ni˝ sk∏adowanie
oraz likwidacja zagro˝eƒ wynikajàcych ze sk∏adowania odpadów
zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.
Do konkursu mogà przystàpiç nast´pujàce podmioty:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi z zakresu zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie wynosi 30 000 000
euro. W ramach tej kwoty ustanawia si´ rezerw´ zabezpieczajàcà
w wysokoÊci 5 000 000 euro. Istnieje
mo˝liwoÊç zwi´kszenia kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie
www.dashofer.pl
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w ramach konkursu w czasie jego
trwania.
Dzia∏anie 2.2
Celem dzia∏ania 2.2 jest zwi´kszenie iloÊci terenów przywróconych
do w∏aÊciwego stanu przez rekultywacj´ terenów zdegradowanych,
zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed
zjawiskiem erozji, dlatego w ramach
konkursu wspierane b´dà m.in. nast´pujàce dzia∏ania:
➢ rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych
przez przemys∏ i górnictwo
(w∏àcznie z dzia∏aniami udost´pniajàcymi tereny do rekulty-

wacji – usuwanie min, zanieczyszczeƒ ropopochodnych i chemicznych),
➢ projekty zwiàzane z zabezpieczeniem/stabilizacjà osuwisk,
➢ modernizacja i budowa umocnieƒ brzegowych.
Do konkursu mogà przystàpiç
nast´pujàce podmioty:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi z zakresu zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego,
➢ wojewodowie, PGL Lasy Paƒstwowe i jego jednostki organizacyjne,
➢ urz´dy morskie,

➢ wojsko – jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej oraz dla których jest
on organem za∏o˝ycielskim lub
organem nadzorczym.
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie wynosi 40 000 000
euro. W ramach tej kwoty ustanawia si´ rezerw´ zabezpieczajàcà
w wysokoÊci 5 000 000 euro.
Istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia
kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu w czasie
jego trwania.
■
Redakcja

Finanse
II edycja konkursu GreenEvo
Rusza druga edycja konkursu
GreenEvo. Firmy uczestniczàce
w Akceleratorze Zielonych Technologii GreenEvo otrzymujà mo˝liwoÊç skorzystania z ró˝norodnych form wsparcia.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych
Technologii to innowacyjny projekt
Ministerstwa Ârodowiska przygotowany, ˝eby zbadaç potencja∏
Polski w obszarze technologii Êrodowiskowych, a tak˝e kompleksowo
wesprzeç rozwój ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, które majà najwi´ksze szanse skutecznie konkurowaç na globalnym rynku zielonych
technologii.

dla producentów rozwiàzaƒ ekologicznych.
Dzi´ki uczestnictwu w programie,
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa mogà
uzyskaç m.in:
➢ wsparcie instytucji rzàdowych
na ca∏ym Êwiecie,
➢ mo˝liwoÊç uczestnictwa w misjach
gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rzàdu, a tak˝e
licznych seminariach, konferencjach,
➢ szerokà ofert´ bezp∏atnych szkoleƒ w zakresie sprzeda˝y, ochrony w∏asnoÊci intelektualnej oraz
dost´pnych Êcie˝ek finansowania.
Termin konkursu

Program ma u∏atwiç znalezienie
odpowiednich êróde∏ dofinansowania dzia∏aƒ, podejmowanych przez
firmy. Dzi´ki wspó∏pracy z Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwem Gospodarki i Polskà
Agencjà Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, przedsi´biorcy mogà poradziç sobie z du˝à iloÊcià przepisów, zasad i regulacji oraz skorzystaç z dost´pnych form wsparcia
www.dashofer.pl

Wnioski nale˝y sk∏adaç przez stron´
www.greenevo.gov.pl od 17 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.
Pierwsza edycja
W pierwszej edycji projektu (od listopada 2009 r.) wy∏oniono 13 laureatów
– technologii, które sta∏y si´ ambasadorami Polski na mi´dzynarodowych rynkach. Firmy odby∏y cykl

szkoleƒ, przygotowujàcych je do
sprzeda˝y na rynkach mi´dzynarodowych. Bra∏y udzia∏ w wyjazdach
na imprezy targowe i spotkania z potencjalnymi partnerami w krajach
Europy i Azji. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i sieç polskich ambasad pomog∏y w promowaniu rozwiàzaƒ technologicznych, których
odbiorcami w wielu krajach sà instytucje rzàdowe.
Laureatetm pierwszej edycji projektu
Ministerstwa Ârodowiska GreenEvo
– Akcelerator Zielonych Technologii
zosta∏a firma Ecotech. Podpisa∏a
porozumienie o wspó∏pracy z rzàdem Armenii. Firma zajmie si´
neutralizacjà odpadów niebezpiecznych na sk∏adowisku odpadów
Nubaraszen na przedmieÊciach Erywania, stolicy kraju.
To porozumienie jest przyk∏adem
skutecznego transferu polskich zielonych technologii za granic´ oraz
dowodem na ich jakoÊç i mo˝liwoÊç
wykorzystania do rozwiàzania problemów innych krajów.
■
Redakcja
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Finanse
Termin sk∏adania wniosków kierowników PJB o przekazanie Êrodków
Kierownicy paƒstwowych jednostek bud˝etowych powinni jak
najszybciej z∏o˝yç wnioski o przekazanie Êrodków.

Wnioski kierowników paƒstwowych
jednostek bud˝etowych sk∏adane sà
w NFOÂiGW w trybie ciàg∏ym.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e uzyskanie dofinansowania jest uzale˝nione od umieszczenia zadania
obj´tego wnioskiem na liÊcie zadaƒ
zakwalifikowanych do dofinansowania. O umieszczeniu na liÊcie decyduje kolejnoÊç z∏o˝enia w NFOÂiGW
kompletnego wniosku w ramach
limitów Êrodków finansowych.

Lista zadaƒ
zakwalifikowanych
do dofinansowania

stek bud˝etowych o przekazanie
Êrodków z∏o˝onych w NFOÂiGW
w drugim kwartale 2011 roku.

Po zebraniu wniosków, NFOÂiGW
stworzy listy zadaƒ zakwalifikowanych do dofinansowania. W 2011 roku
zostanà one przekazane do dysponentów w∏aÊciwych cz´Êci bud˝etowych.

Listy b´dà uzgadnianie z dysponentami w∏aÊciwych cz´Êci bud˝etowych.
Na tej podstawie NFOÂiGW poda
kwot´ planowanà na dofinansowanie
zadaƒ znajdujàcych si´ na listach.

Listy zadaƒ zakwalifikowanych do
dofinansowania na 2012 rok b´dà
tworzone na podstawie wniosków
kierowników paƒstwowych jedno-

Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo
na stronie internetowej NFOÂiGW.
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie

Termin sk∏adania
wniosków
Termin sk∏adania wniosków o przekazanie Êrodków w 2011 roku up∏ywa
15 lutego 2011 roku. Wniosek o przekazanie Êrodków nale˝y traktowaç
tak, jak dotychczasowy wniosek
o dofinansowanie.

✔

WA˚NE!

Wnioski z∏o˝one w NFOÂiGW do
31 grudnia 2010 roku, z wyjàtkiem
pozytywnie ocenionych wniosków
paƒstwowych jednostek bud˝etowych o dofinansowanie z∏o˝onych
do dnia 30 listopada 2010 roku, powinny byç z∏o˝one ponownie.

Data wejÊcia w ˝ycie:
12 stycznia 2011 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej
bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011 r.
Nr 3, poz. 4).
5 stycznia 2011 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1608).
1 stycznia 2011 r.
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony
Ârodowiska oraz ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz.U. z 2010 r.
Nr 239, poz. 1592).
31 grudnia 2010 r.
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska oraz ustawy o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1657).
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