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Od 2 stycznia mo˝na sk∏adaç wnioski w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków
oraz pod∏àczeƒ budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

domowych biologicznych oczyszczalni Êcieków.
W 2012 roku alokacja zosta∏a zwi´kszona o 30 mln z∏ od wst´pnie planowanej i wynosi 46 mln z∏. Tylko
2 stycznia z∏o˝onych zosta∏o 15 wniosków, a kolejne nap∏ywajà codziennie.

Program ma na za zadanie wesprzeç
finansowo samorzàdy w wype∏nieniu wspólnotowego obowiàzku –
zapewnieniu do 2015 roku wysokiego poziomu oczyszczania Êcieków komunalnych powstajàcych na
obszarach wszystkich aglomeracji.

Warunkiem ubiegania si´ o dofinansowanie jest zebranie przez wnioskodawc´ deklaracji od minimum
50 podmiotów gotowych na przystàpienie do programu.

Tam, gdzie ju˝ jest lub ma powstaç
zbiorcza sieç kanalizacyjna, Fundusz pomo˝e pod∏àczyç do niej
wi´kszà liczb´ gospodarstw domowych. Tam, gdzie g´stoÊç zaludnienia sprawia, ˝e budowa kanalizacji
nie by∏aby op∏acalna ekonomicznie
– Fundusz dop∏aci do budowy przy-

Bud˝et programu wynosi 300 mln
z∏otych do koƒca 2015 r. Wnioskodawcy – gminy lub spó∏ki komunalne
– mogà otrzymaç 45% dotacje oraz
po˝yczki w wysokoÊci kolejnych
45% kosztów kwalifikowanych
inwestycji. Koƒcowymi odbiorcami
pomocy sà osoby fizyczne.

✔

WA˚NE!
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Pami´taj! 31.01.2012 r. up∏ywa termin wnoszenia op∏at
i sprawozdaƒ zwiàzanych z korzystaniem ze Êrodowiska!

Szanowni
Paƒstwo!

mie „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni Êcieków oraz pod∏àczeƒ
budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”.

Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
pierwszy w tym roku
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.

Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
oraz za umieszczenie sieci wodociàgowej w pasie drogowym omówione
zosta∏y w dziale Porady prawne.

W grudniu KE zg∏osi∏a wniosek rozporzàdzenia, ustanawiajàcego nowy
Program na rzecz Êrodowiska i klimatu
LIFE na lata 2014-2020. W aktualnoÊciach informujemy równie˝ o progra-

www.dashofer.pl

www.dashofer.pl

nie rozwoju systemów gospodarowania odpadami innymi ni˝ komunalne,
w szczególnoÊci niebezpiecznymi.
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.

Tematem numeru sà zmiany w zasadach finansowania i rozliczania publicznych kampanii edukacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o naborach wniosków m.in. na dofinansowa-

Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
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Nabór wniosków prowadzony jest
w trybie ciàg∏ym, a˝ do wyczerpania (zakontraktowania) wszystkich

Êrodków przewidzianych na ten rok.

na stronie www.nfosigw.gov.pl. ■

Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo

Redakcja

AktualnoÊci
Propozycja nowego projektu programu LIFE
12 grudnia 2011 r. Komisja Europejska zg∏osi∏a wniosek Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy, ustanawiajàcy nowy
Program na rzecz Êrodowiska i klimatu LIFE na lata 2014-2020.
Nowa edycja programu ma mieç
bud˝et w wysokoÊci 3,2 bln euro.
Wniosek czeka na zatwierdzenie
przez Parlament Europejski i Rad´
Europy. Program ma byç lepiej
zorganizowany, bardziej strategiczny, a jednoczeÊnie uproszczony oraz bardziej elastyczny.

W tytule XX Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
okreÊlono cele UE w stosunku do
Êrodowiska naturalnego. Instrumentem pozwalajàcym na realizacj´ tych
celów jest program Life, b´dàcy

katalizatorem realizacji i w∏àczania
tych celów do polityk i praktyk
paƒstw cz∏onkowskich.
Life pomaga tak˝e koordynowaç
ró˝ne êród∏a finansowania i zapewnia finansowanie w zakresie Êrodowiska i klimatu tam, gdzie nie jest
jeszcze ono przewidziane.
Nowa edycja programu Life, jak
zapewnia Komisja Europejska (KE),
b´dzie mia∏a wzmocnionà struktur´,
ma byç bardziej strategiczna, z uproszczonymi dzia∏aniami i wi´kszà
elastycznoÊcià. Definicje zakresów
priorytetowych b´dà dok∏adniejsze.
Przy jej opracowaniu brano pod
uwag´ poprzednie doÊwiadczenia
i konsultacje publiczne.

Czym si´ wyró˝nia
nowa edycja?
Propozycja nowej edycji Life ró˝ni
si´ znaczàco od Life+:
➢ Kraje cz∏onkowskie b´dà w∏àczone w okreÊlanie priorytetów
dla Life tak, aby te priorytety podkreÊla∏y ró˝nice mi´dzy paƒstwami i pomaga∏y przyspieszyç
realizacj´ polityki ds. Êrodowiska
i klimatu. Komisja Europejska
razem z paƒstwami cz∏onkowskimi b´dzie opracowywaç programy prac, obowiàzujàce przez
przynajmniej 2 lata.
➢ Nowy Life ma uzupe∏niaç inne
unijne programy finansowania,
takie jak np. Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo∏eczny, Fun-

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK.
Studiowa∏ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law
University of Florida przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski – od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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dusz SpójnoÊci, Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej, czy Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
Poszczególne projekty b´dà obejmowaç wi´kszy zakres terytorialny.
Rozszerzenie terytorium obj´tego
danym projektem pozwoli na
w∏àczenie innych funduszy UE,
krajowych oraz prywatnych do
finansowania.
Nowa edycja programu wprowadza poj´cie „projektów zintegrowanych”.
W Life 2014-2020 majà byç zastosowane prostsze procedury.
Sta∏e stawki i kwoty rycza∏towe
usprawnià przetwarzanie wniosków i procesy zwiàzane ze sprawozdawczoÊcià.
Uproszczenie procedury selekcji
dotyczy szczególnie projektów
zintegrowanych.
Dotychczasowe komponenty
programu Life+ zostanà zastàpione podprogramami z zakresu
Êrodowiska i klimatu.
Projekty zintegrowane

„Projekty zintegrowane” to projekty
wdra˝ajàce w zrównowa˝ony sposób,
na du˝à skal´ terytorialnà, w szczególnoÊci w wymiarze regionalnym,
wieloregionalnym lub krajowym,
strategie lub plany dzia∏ania na rzecz
Êrodowiska i klimatu wymagane przez
unijne przepisy prawne dotyczàce
Êrodowiska lub klimatu, zgodnie
z innymi aktami unijnymi lub aktami
opracowanymi przez w∏adze paƒstw
cz∏onkowskich.
Projekty zintegrowane, dzi´ki wi´kszemu obszarowi zasi´gu oraz w∏àczeniu do finansowania dodatkowych
funduszy (unijnych, krajowych,
prywatnych), b´dà mog∏y skuteczniej
dzia∏aç na rzecz Êrodowiska naturalnego i klimatu, dlatego znajdà powszechne zastosowanie w podprogramach przysz∏ego programu Life.
Jeszcze przed 2014 r. KE ma zorganizowaç sesje informacyjne na ich
temat.
www.dashofer.pl

Podprogramy
W nowym programie Life znajdà
si´ dwa g∏ówne podprogramy, dotyczàce dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska
i dzia∏aƒ na rzecz klimatu.
Podprogram dzia∏aƒ
na rzecz Êrodowiska
W tym podprogramie wyró˝nione
zostanà trzy obszary priorytetowe:
– Ochrona Êrodowiska i efektywne
gospodarowanie zasobami.
– Ró˝norodnoÊç biologiczna.
– Zarzàdzanie i informacja w zakresie Êrodowiska.

✔

WA˚NE!

Co najmniej 50% Êrodków z bud˝etu
przydzielonych na projekty wspierane poprzez dotacje na dzia∏ania
w ramach podprogramu dzia∏aƒ na
rzecz Êrodowiska programu LIFE ma
byç przeznaczonych na projekty wspierajàce ochron´ przyrody i ró˝norodnoÊç biologicznà.

W ramach obszaru „Ochrona Êrodowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” zak∏ada si´ realizacj´:
➢ Rozwoju, testowania i prezentacji
podejÊç zwiàzanych z politykà
lub zarzàdzaniem, najlepszych
praktyk i rozwiàzaƒ dotyczàcych
wyzwaƒ w zakresie Êrodowiska,
odpowiednich do powielenia,
przeniesienia lub w∏àczenia do
g∏ównego nurtu, w tym dotyczàcych powiàzania mi´dzy Êrodowiskiem a zdrowiem, a tak˝e
wspierajàcych polityk´ i przepisy
prawne dotyczàce efektywnego
gospodarowania zasobami, w tym
„Planu dzia∏ania na rzecz zasobooszcz´dnej Europy”.
➢ Wspierania zastosowania, rozwoju, testowania i prezentacji
zintegrowanych podejÊç do realizacji planów i programów
zgodnie z unijnà politykà i przepisami prawnymi w zakresie
Êrodowiska, g∏ównie w dziedzinie wody, odpadów i powietrza.

➢ Ulepszania bazy wiedzy dla
celów rozwoju, oceny, monitorowania i opiniowania unijnej
polityki i przepisów prawnych
w zakresie Êrodowiska, a tak˝e
dla celów oceny i monitorowania
czynników, nacisków i reakcji
wp∏ywajàcych na Êrodowisko
w Unii i poza nià.
Obszar „Ró˝norodnoÊç biologiczna”
zak∏ada m.in.:
➢ Wspieranie wdra˝ania unijnej
polityki i przepisów prawnych
w dziedzinie ró˝norodnoÊci biologicznej, w tym unijnej strategii
na rzecz ró˝norodnoÊci biologicznej do 2020 r., dyrektywy 2009/
147/WE i dyrektywy 92/43/EWG,
w szczególnoÊci poprzez zastosowanie, rozwój, testowanie i prezentacj´ podejÊç, najlepszych
praktyk i rozwiàzaƒ.
➢ Wspieranie dalszego rozwoju
sieci Natura 2000 ustanowionej
na mocy art. 3 dyrektywy
92/43/EWG, jej tworzenia i zarzàdzania nià, w szczególnoÊci
zastosowania, rozwoju, testowania i prezentacji zintegrowanych
podejÊç do realizacji traktowanych
priorytetowo ramowych programów przewidzianych w art. 8
dyrektywy 92/43/EWG.
➢ Ulepszanie bazy wiedzy dla celów
rozwoju, oceny, monitorowania
i opiniowania unijnej polityki
i przepisów prawnych w zakresie ró˝norodnoÊci biologicznej,
a tak˝e dla celów oceny i monitorowania czynników, nacisków
i reakcji wp∏ywajàcych na ró˝norodnoÊç biologicznà w Unii
i poza nià.
„Zarzàdzanie i informacja w zakresie Êrodowiska” dotyczy w szczególnoÊci:
➢ Promocji podnoszenia ÊwiadomoÊci zagadnieƒ dotyczàcych Êrodowiska, w tym pozyskiwania
wsparcia spo∏eczeƒstwa i zainteresowanych stron dla tworzenia unijnej polityki w dziedzinie
Êrodowiska, a tak˝e promocji edu-
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kacji na rzecz zrównowa˝onego
rozwoju.
➢ Wspierania komunikacji, zarzàdzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie Êrodowiska
oraz u∏atwiania dzielenia si´
wiedzà o udanych rozwiàzaniach
i praktykach dotyczàcych Êrodowiska, w tym przez rozwój platform wspó∏pracy mi´dzy zainteresowanymi stronami i szkolenia.
➢ Promowania i wspierania bardziej efektywnego przestrzegania
i egzekwowania unijnych przepisów prawnych dotyczàcych Êrodowiska, w szczególnoÊci przez
promocj´ rozwoju, i rozpowszechniania najlepszych praktyk i podejÊç do zagadnieƒ politycznych.
➢ Promowania lepszego zarzàdzania Êrodowiskiem poprzez zwi´kszanie zaanga˝owania zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarzàdowych (NGO)
w konsultacje dotyczàce polityki
i jej realizacj´.
Podprogram dzia∏aƒ
na rzecz klimatu
W tym podprogramie wyró˝nione
zostanà równie˝ trzy obszary priorytetowe:
– ¸agodzenie skutków zmiany
klimatu.
– Dostosowanie si´ do skutków
zmiany klimatu.
– Zarzàdzanie i informacja w zakresie klimatu.
Obszary: „¸agodzenie skutków
zmiany klimatu” i „Dostosowanie
si´ do skutków zmiany klimatu”
majà zwi´kszyç odpornoÊç na
zmiany klimatu przez:
➢ Wspieranie rozwoju i wdra˝ania
unijnej polityki i przepisów prawnych w dziedzinie dostosowywania si´ do skutków zmiany klimatu.
➢ Ulepszanie bazy wiedzy dla celów
rozwoju, oceny, monitorowania,
opiniowania i realizacji skutecznych dzia∏aƒ i Êrodków zwiàzanych z dostosowywaniem si´ do
skutków zmiany klimatu, a tak˝e
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wzmacnianie potencja∏u zastosowania tej wiedzy w praktyce.
➢ U∏atwianie rozwoju i zastosowania podejÊç zintegrowanych,
takich jak strategie i plany dzia∏ania, majàce na celu dostosowanie si´ do skutków zmiany klimatu
na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.
➢ Wspieranie rozwoju i prezentacji
innowacyjnych technologii, systemów, metod i instrumentów
s∏u˝àcych dostosowywaniu si´
do skutków zmiany klimatu,
odpowiednich do powielenia, przeniesienia lub w∏àczenia do g∏ównego nurtu.
W ramach obszaru „Zarzàdzanie
i informacja w zakresie klimatu”
majà byç realizowane nast´pujàce cele:
➢ Promowanie podnoszenia ÊwiadomoÊci zagadnieƒ dotyczàcych
klimatu, w tym pozyskiwania
wsparcia spo∏eczeƒstwa i zainteresowanych stron dla tworzenia
unijnej polityki w dziedzinie klimatu, a tak˝e promowanie edukacji na rzecz zrównowa˝onego
rozwoju.
➢ Wspieranie komunikacji, zarzàdzania i rozpowszechniania
informacji w dziedzinie klimatu
oraz u∏atwianie dzielenia si´
wiedzà o udanych rozwiàzaniach
i praktykach dotyczàcych klimatu,
w tym poprzez rozwój platform
wspó∏pracy mi´dzy zainteresowanymi stronami i szkolenia.
➢ Promowanie i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania
i egzekwowania unijnych przepisów prawnych dotyczàcych
klimatu, w szczególnoÊci poprzez
promowanie opracowywania
i rozpowszechniania najlepszych
praktyk i podejÊç do zagadnieƒ
politycznych.
➢ Promowanie lepszego zarzàdzania klimatem poprzez zwi´kszanie zaanga˝owania zainteresowanych stron, w tym organizacji
pozarzàdowych (NGO), w konsultacje dotyczàce polityki i jej
realizacj´.
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Finansowanie
Przewiduje si´, ˝e g∏ównym rodzajem wsparcia w nowym programie
Life b´dà dotacje na finansowanie
poszczególnych projektów, choç mo˝liwe te˝ ma byç wsparcie w postaci
zamówieƒ publicznych i innych
form prawnych. Dotacje operacyjne
b´dà przeznaczane dla organizacji
pozarzàdowych NGO i innych
podmiotów wa˝nych dla UE.

✔

UWAGA!

Dotacje majà byç przyznawane na
projekty pilota˝owe, demonstracyjne,
przygotowawcze, projekty w zakresie
najlepszych praktyk, projekty zintegrowane, szczególnie w obszarze wody,
przyrody, odpadów, powietrza, a tak˝e
∏agodzenia skutków zmiany klimatu
i dostosowywania si´ do nich, projekty zwiàzane z pomocà technicznà,
projekty informacyjne, dotyczàce
ÊwiadomoÊci i rozpowszechniania
informacji oraz inne, zwiàzane z realizacjà celów programu Life.

Maksymalnie dofinansowanie ww.
projektów ma wynieÊç 70% kosztów
kwalifikowanych, a dla projektów
przygotowawczych i zintegrowanych do 80% tych kosztów.

✔

WA˚NE!

W odniesieniu do ww. projektów VAT
ma nie byç uznawany za koszt kwalifikowany.

Dotacje operacyjne, wspierajàce niektóre wydatki operacyjne i administracyjne, majà osiàgnàç maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych.
Beneficjenci
O dofinansowanie w ramach nowego
programu Life b´dà mogli staraç
si´ zarówno przedstawiciele sektora
publicznego, jak i prywatnego, którzy
b´dà chcieli sfinansowaç projekty
dotyczàce Êrodowiska i klimatu.
Organizacje pozarzàdowe (NGO)
równie˝ mogà liczyç na dofinansowww.dashofer.pl
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wanie w tym zakresie. Kryteria
selekcji projektów NGO i alokacji
funduszy dla grantów operacyjnych
b´dà okreÊlane podczas corocznych
programów roboczych ustalanych
przez KE i kraje cz∏onkowskie.
Oczekiwane rezultaty
Oczekuje si´, ˝e dzi´ki programowi
Life 2014-2020 uda si´ zrealizowaç
m.in. nast´pujàce za∏o˝enia:
➢ 25% wzrost mobilizacji funduszy

na Êrodowisko i klimat w porównaniu z rokiem 2011.
➢ 15% miejsc Natura 2000 ma
byç odpowiednio zarzàdzanych,
5% us∏ug ekosystemowych przywróconych, 25% siedlisk i gatunków wyznaczonych przez projekty Life powinno poprawiç
swój status przekszta∏cenia.
➢ 12% regionów powinno odpowiednio zarzàdzaç odpadami.
➢ 12% rejonów dorzeczy powinno
byç odpowiednio zarzàdzane,

a status ekologiczny ich wód powinien si´ poprawiç.
➢ 10% populacji UE powinno odczuç popraw´ jakoÊci powietrza.
➢ Powinien zwi´kszyç si´ rozwój
i u˝ycie innowacyjnych technologii w celu redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
➢ Ma nastàpiç transfer przynajmniej 25% technologii, metodologii i nowych podejÊç opracowanych pod patronatem Life. ■
Ma∏gorzata Nowak

AktualnoÊci
Planowane terminy naboru wniosków
Na stronie Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej zamieszczono planowane
terminy naboru wniosków na
rok 2012 w ramach programów
priorytetowych obowiàzujàcych
w NFOÂiGW oraz w ramach priorytetów POIiÂ.

W I kwartale 2012 roku w ramach
programów priorytetowych obowiàzujàcych w NFOÂiGW zaplanowano
nabory wniosków dla programów:
➢ zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych,
➢ wnioski dotyczàce przedsi´wzi´ç
realizowanych przez jednostki
zaliczane do sektora finansów
publicznych,

➢ wnioski dotyczàce przedsi´wzi´ç
realizowanych przez jednostki
niezaliczane do sektora finansów
publicznych.
W ramach priorytetów POIiÂ zaplanowane zosta∏y tylko 2 nabory
wniosków – w II i IV kwartale. ■
Redakcja

Porady prawne
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
Do 31 stycznia 2012 r. wymagane
jest wniesienie op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska w II pó∏roczu 2011 r.
i przekazanie wykazów op∏atowych.

Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz.U. Nr 25/2008 r. poz. 150, ze zm.)
art. 273-297a w zakresie:
➢ wprowadzania gazów lub py∏ów
do powietrza,
➢ wprowadzania Êcieków do wód
lub do ziemi,
➢ poboru wód (podziemnych lub
powierzchniowych),
➢ sk∏adowania odpadów.
Do tych op∏at, zwanych te˝ op∏atami
Êrodowiskowymi, przedk∏adanymi do
Urz´du Marsza∏kowskiego, stosowaç
nale˝y Rozporzàdzenie Rady Miniswww.dashofer.pl

trów z dnia 14 paêdziernika 2008 r.
w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska (Dz.U. Nr 196/2008 r.
poz. 1217). Z tego rozporzàdzenia
nale˝y stosowaç wszelkie zasady,
odnoÊniki i ich objaÊnienia.
Natomiast same stawki za korzystanie ze Êrodowiska w 2011 r.
nale˝y stosowaç z Obwieszczenia
Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2010 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na rok 2011 (M.P.
Nr 74/2010 r. poz. 945).
Stawki op∏at
za korzystanie ze
Êrodowiska w 2012 roku
Do op∏at za korzystanie ze Êrodowiska za I pó∏rocze i II pó∏rocze

2012 r. nadal nale˝y stosowaç dotychczasowe ww. rozporzàdzenie
z 2008 r. w sprawie op∏at. Natomiast
same stawki za korzystanie ze Êrodowiska w 2012 r. nale˝y stosowaç
z nowego Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska z dnia 26 wrzeÊnia
2011 r. w sprawie wysokoÊci stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na rok 2012 (M.P. Nr 94/2011 r.,
poz. 958). Nadal te˝ obowiàzujà
wzory wykazów do op∏at okreÊlone
w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz
o wysokoÊci nale˝nych op∏at (Dz.U.
Nr 97/2009 r. poz. 816), ale tylko
do czasu wydania nowego rozporzàdzenia, gdy˝ zmieni∏a si´ jego podstawa prawna.
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Op∏aty za wprowadzanie
gazów lub py∏ów
do powietrza
Nowe zasady okreÊlone Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz.U. Nr 25/2008 r.
poz. 150, ze zm. – art. 273-297a),
dotyczàce op∏at za wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza,
które mia∏y obowiàzywaç najpierw
od 2010 r., b´dà obowiàzywaç dopiero od 2013 r. Za lata 2011 i 2012

op∏aty za wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza nale˝y wnosiç
na dotychczasowych zasadach. ■
Anna Wojniak-Bieƒko
–

§
–
–

–

Podstawa prawna:
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
Nr 25/2008 r. poz. 150, ze zm.).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
(Dz.U. Nr 196/2008 r. poz. 1217).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska

–

z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania
ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci
nale˝nych op∏at (Dz.U. Nr 97/2009 r.
poz. 816).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 4 paêdziernika 2010 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2011
(M.P. Nr 74/2010 r. poz. 945).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26 wrzeÊnia 2011 r. w sprawie
wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2012 (M.P.
Nr 94/2011 r. poz. 958).

Porady prawne
Op∏ata za umieszczenie sieci wodociàgowej w pasie drogowym
Op∏aty administracyjne zwiàzane
z inwestycjami trwale ingerujàcymi w Êrodowisko naturalne sà
jednym ze skuteczniejszych narz´dzi ochrony przed nadmiernà
ingerencjà w Êrodowisko. Jednym
z takich narz´dzi sà te˝ op∏aty
zwiàzane z lokalizowaniem sieci
wodociàgowych w pasie drogowym. Przepisy regulujàce wysokoÊç tych op∏at mogà powodowaç
wàtpliwoÊci, jak zakwalifikowaç
sieç wodociàgowà i w zwiàzku z
tym w jakiej wysokoÊci naliczyç
op∏at´.

Zasady zajmowania pasa drogowego
i umieszczania w nim obiektów
budowlanych oraz zwiàzane z tym
op∏aty regulujà przepisy Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 ze zmianami).
Spornà kwestià w przedmiotowej
sprawie jest udzielenie odpowiedzi
na pytanie, czy umieszczenie sieci
wodociàgowej w pasie drogowym
jest umieszczeniem w pasie drogowym urzàdzenia infrastruktury technicznej, niezwiàzanego z potrzebami
zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 40 ust. 2
pkt 2 Ustawy o drogach publicznych)
czy umieszczaniem w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwià-
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zanego z potrzebami zarzàdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam drogowego
(art. 40 ust. 2 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych).
Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Lublinie w wyroku z dnia 31 grudnia 2007 r. orzek∏, ˝e: „Umieszczenie
sieci wodociàgowej w pasie drogowym jest umieszczeniem w pasie
drogowym urzàdzenia infrastruktury
technicznej niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” [Wyrok
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Lu
470/07].
Zezwolenie na zaj´cie
pasa drogowego
Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy
o drogach publicznych „zaj´cie pasa
drogowego na cele niezwiàzane
z budowà, przebudowà, remontem,
utrzymaniem i ochrona dróg wymaga zezwolenia zarzàdcy drogi,
w drodze decyzji administracyjnej”.
Zezwolenie na zaj´cie pasa drogowego mo˝e dotyczyç nast´pujàcych
czynnoÊci:
➢ prowadzenia robót w pasie drogowym,
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➢ umieszczania w pasie drogowym
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej, niezwiàzanych z potrzebami
zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
➢ umieszczania w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiàzanych z potrzebami zarzàdzania
drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
➢ zaj´cia pasa drogowego na prawach wy∏àcznoÊci w celach innych
ni˝ wymienione w pkt 1-3 (art. 40
ust. 2 ustawy).
Op∏ata za zaj´cie pasa
drogowego
Za zaj´cie pasa drogowego pobiera
si´ op∏at´ (art. 40 ust. 3 ustawy).
W kolejnych ust´pach art. 40 Ustawy
o drogach publicznych okreÊlono
sposób naliczania op∏aty w odniesieniu do poszczególnych tytu∏ów,
których dotyczy zezwolenie, wymienionych w art. 40 ust. 2 pkt 1-4
ustawy.
W ust´pie 5 uregulowano kwesti´
wysokoÊci op∏aty za zaj´cie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie
drogowym urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej, niezwiàzanych z potrzebami zarzàdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

www.dashofer.pl
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WA˚NE!

Op∏at´ za zaj´cie pasa drogowego
w tym celu „ustala si´ jako iloczyn liczby
metrów kwadratowych powierzchni
pasa drogowego zaj´tej przez rzut
poziomy urzàdzenia i rocznej stawki
op∏aty 1 m pasa drogowego”.

Natomiast w ust. 6 stwierdzono, ˝e
op∏at´ za zaj´cie pasa drogowego
w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiàzanych z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, ustala si´
jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego,
zaj´tej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego albo powierzchni
reklamy, liczby dni zajmowania pasa
drogowego i stawki op∏aty za zaj´cie
1 m2 pasa drogowego.
Umieszczenie sieci
wodociàgowej w pasie
drogowym
Jak wspomniano, spornà kwestià
w przedmiotowej sprawie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
umieszczenie sieci wodociàgowej
w pasie drogowym jest umieszczeniem w pasie drogowym urzàdzenia
infrastruktury technicznej, niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy)
czy umieszczaniem w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy).
W ocenie Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Lublinie
umieszczenie sieci wodociàgowej
w pasie drogowym jest umieszczeniem w pasie drogowym urzàdzenia
infrastruktury technicznej, niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy).

www.dashofer.pl

„Obiekt budowlany”
i „urzàdzenie
(techniczne)”
WSA wskazuje, ˝e sformu∏owanie
„urzàdzenie infrastruktury technicznej” w obowiàzujàcym ustawodawstwie pojawia si´ 138 razy, nie
b´dàc w ˝adnym z aktów prawnych
zdefiniowane. W sprawie rozpatrywanej przez WSA w Lublinie, z uwagi
na fakt, ˝e w ustawie o drogach
publicznych nie zdefiniowano tego˝
sformu∏owania „urzàdzenie infrastruktury technicznej”, zarówno
organ pierwszej instancji, jak i organ
odwo∏awczy powo∏a∏y si´ na Ustaw´
– Prawo budowlane.
Jednak WSA uzna∏, ˝e Ustawa –
Prawo budowlane normuje dzia∏alnoÊç obejmujàcà sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
okreÊla zasady dzia∏ania organów
administracji publicznej w tych dziedzinach (art. 1 Prawa budowlanego),
czyli ogólnie rzecz ujmujàc proces
budowlany, a nie przypadki zajmowania pasów drogowych przez urzàdzenia infrastruktury technicznej
lub obiekty budowlane i wydawania zezwoleƒ w tych przypadkach
i nie definiuje sformu∏owania „urzàdzenie infrastruktury technicznej”.
Ponadto wed∏ug Ustawy – Prawo
budowlane nazwy „obiekt budowlany” i „urzàdzenie (techniczne)” nie
sà wprowadzone jako dwa odr´bne,
równowa˝ne poj´cia (dzi´ki którym
mo˝na rozwa˝aç, czy dany obiekt
nale˝y do katalogu obiektów budowlanych, czy te˝ do katalogu urzàdzeƒ
technicznych), ale poj´cie „urzàdzenie (techniczne)” zawarte jest
w definicji „obiektu budowlanego”
(art. 3 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane), przez który rozumie si´:
1) budynek wraz z instalacjami
i urzàdzeniami technicznymi,
2) budowl´ stanowiàcà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà wraz z instalacjami i urzàdzeniami,
3) obiekt ma∏ej architektury.

Dlatego, jak podkreÊli∏ WSA w ww.
wyroku z 31 grudnia 2007 r., zastosowanie przy interpretacji sformu∏owania „urzàdzenie infrastruktury
technicznej” przepisów ustawy –
Prawo budowlane czyni∏oby przepis
art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych martwym.
Zdaniem WSA przy definiowaniu
sformu∏owania „urzàdzenie infrastruktury technicznej” nale˝y pos∏u˝yç si´ przepisami Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.), zajmujàcej si´ zasadami kszta∏towania polityki przestrzennej przez
jednostki samorzàdu terytorialnego
i organy administracji rzàdowej oraz
zakresem i sposobami post´powania w sprawach przeznaczania terenów na okreÊlone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania
i zabudowy (art. 1 ust. 1 tej ustawy).
W art. 2 pkt 13 tej ustawy przy definiowaniu okreÊlenia „uzbrojenie
terenu” znajduje si´ odes∏anie do urzàdzeƒ, o których mowa w art. 143
ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm.), zgodnie z którym
przez budow´ urzàdzeƒ infrastruktury technicznej rozumie si´ budow´
drogi oraz wybudowanie pod ziemià,
na ziemi albo nad ziemià przewodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych, ciep∏owniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z powy˝szego wynika, ˝e sieç wodociàgowa nale˝y do
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej.
Jak zauwa˝a WSA, w pozosta∏ych
aktach prawnych, u˝ywajàcych sformu∏owania „urzàdzenie infrastruktury technicznej”, normodawca nada∏
temu okreÊleniu treÊç takà, jaka wynika z Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
Na poparcie powy˝szej tezy przywo∏aç nale˝y przepisy Rozporzà-
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dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczàcych autostrad p∏atnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116),
w którym w § 81 ust. 1 jest mowa
o urzàdzeniu infrastruktury technicznej niezwiàzanym z autostradà,
a przez takie urzàdzenie rozumie
si´ przewody kanalizacyjne, nies∏u˝àce do odwodnienia autostrady,
gazowe, ciep∏ownicze wodociàgowe
(§ 81 ust. 2 pkt 2 tego rozporzàdzenia).
Ponadto w myÊl § 140 ust. 1 Rozporzàdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430
ze zmianami) umieszczenie w pasie
drogowym urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej niezwiàzanej z drogà
nie mo˝e naruszaç elementów technicznych drogi oraz nie mo˝e przyczyniaç si´ do czasowego lub trwa-

∏ego zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu
albo zmniejszenia wartoÊci u˝ytkowej drogi, przy czym infrastruktur´
takà stanowià w szczególnoÊci m.in.
przewody kanalizacyjne, nies∏u˝àce
do odwodnienia drogi, gazowe, ciep∏ownicze i wodociàgowe (§ 140
ust. 2 pkt 2 tego rozporzàdzenia).
W wyroku z dnia 31 grudnia 2007 r.
WSA zauwa˝a te˝, ˝e: „(…) rozsàdny
ustawodawca, regulujàc w art. 40
ust. 2 Ustawy o drogach publicznych
instytucj´ op∏aty za zaj´cie pasa drogowego, nie wprowadzi∏by do aktu
prawnego normy prawnej, która
nie mia∏aby zastosowania i by∏aby
przepisem martwym. Gdyby bowiem
przyjàç stanowisko, ˝e sieç wodociàgowa nie nale˝y do urzàdzeƒ infrastruktury technicznej, to przepis
art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy o drogach
publicznych, regulujàcy udzielanie
zezwoleƒ na umieszczanie w pasie
drogowym urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej niezwiàzanych z potrzebami zarzàdzania drogami lub po-

trzebami ruchu drogowego, by∏by
zb´dny (jak to zosta∏o wykazane we
wczeÊniejszej cz´Êci uzasadnienia)”.
Z powy˝szego jednoznacznie wynika,
˝e wnoszàc o zezwolenie na zaj´cie
pasa drogowego dróg powiatowych
w celu umieszczenia sieci wodociàgowej, podmiot zwraca si´ o wydanie zezwolenia na zaj´cie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie
drogowym urzàdzenia infrastruktury
technicznej niezwiàzanego z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
ADWOKAT

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami).
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 470/07.

Porady prawne
Op∏aty i kary za usuwanie drzew i krzewów
Od stycznia zmianie uleg∏y stawki
op∏at za usuwanie drzew i krzewów. W niniejszym artykule zosta∏y
przedstawione.

Stawki op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz zniszczenie zieleni
na rok 2012 reguluje Obwieszczenie
Ministra Ârodowiska z dnia 13 paêdziernika 2011 r. w sprawie stawek
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów
oraz stawek kar za zniszczenie zieleni
na rok 2012, które zosta∏o og∏oszone
w M.P. Nr 95/2011 r. poz. 963.
Stawki op∏at na 2012 r. za usuwanie drzew w z∏ za 1 cm obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokoÊci
130 cm wynoszà od 12,80 do
319,10 z∏/cm i okreÊlone sà dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew w Za∏àczniku nr 2 do obwieszczenia.
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Natomiast wspó∏czynniki (od 1,00
do 12,96) ró˝nicujàce stawki za usuni´cie drzew, w zale˝noÊci od obwodu
pnia i rodzaju drzewa, nadal okreÊla
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 13 paêdziernika 2004 r.
w sprawie stawek op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
(Dz.U. Nr 228/2004 r., poz. 2306).
Stawka op∏aty na 2012 r. wed∏ug
obwieszczenia z 13 paêdziernika
2011 r. za usuni´cie 1 m2 powierzchni
pokrytej krzewami wynosi 236,60
z∏/m2.
Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru
ochrony uzdrowiskowej, terenu
nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków oraz terenów zieleni sà
o 100% wy˝sze. Na usuni´cie drzew
lub krzewów posiadacz nierucho-
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moÊci musi mieç zezwolenie, w którym ustala si´ op∏at´ za usuni´cie
drzew lub krzewów oraz termin ich
usuni´cia, przesadzenia lub posadzenia innych.
Przypadki, w których
nie jest pobierana op∏ata
Nie jest pobierana op∏ata za usuni´cie drzew i krzewów:
1) na których usuni´cie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usuni´cie osoba
fizyczna uzyska∏a zezwolenie na
cele niezwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) je˝eli usuni´cie jest zwiàzane
z odnowà i piel´gnacjà drzew rosnàcych na terenie nieruchomoÊci
wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ludzi lub mienia w istniejàcych
www.dashofer.pl
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

obiektach budowlanych lub funk- 11) je˝eli usuni´cie wynika z potrzeb
ochrony roÊlin, zwierzàt i grzycjonowaniu urzàdzeƒ do doprobów obj´tych ochronà gatunkowà
wadzania lub odprowadzania
lub ochrony siedlisk przyrodnip∏ynów, pary, gazu, energii elekczych;
trycznej oraz innych podobnych
urzàdzeƒ;
12) z grobli stawów rybnych;
które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu 13) je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane
z regulacjà i utrzymaniem koryt
ruchu drogowego oraz kolejowego
cieków naturalnych, wykonywaalbo bezpieczeƒstwu ˝eglugi;
niem i utrzymaniem urzàdzeƒ
w zwiàzku z przebudowà dróg
wodnych, s∏u˝àcych kszta∏topublicznych i linii kolejowych;
waniu zasobów wodnych oraz
które posadzono lub wyros∏y
ochronie przeciwpowodziowej
na nieruchomoÊci po zakwaliw zakresie niezb´dnym do wykofikowaniu jej w miejscowym planania i utrzymania tych urzàdzeƒ.
nie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
z terenów zieleni komunalnej,
Kary pieni´˝ne
z parków gminnych, z ogrodów
dzia∏kowych i zadrzewieƒ, Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
w zwiàzku z zabiegami piel´g- wymierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà za:
nacyjnymi drzew i krzewów;
które obumar∏y lub nie rokujà 1) zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów spowodoszansy na prze˝ycie, z przyczyn
wane niew∏aÊciwym wykonyniezale˝nych od posiadacza niewaniem robót ziemnych lub
ruchomoÊci;
wykorzystaniem sprz´tu mechatopoli o obwodzie pnia powy˝ej
nicznego albo urzàdzeƒ technicz100 cm, mierzonego na wysonych oraz zastosowaniem ÊrodkoÊci 130 cm, nienale˝àcych
ków chemicznych w sposób
do gatunków rodzimych, je˝eli
szkodliwy dla roÊlinnoÊci,
zostanà zastàpione w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym 2) usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia,
drzewami innych gatunków;

!

3) zniszczenie drzew, krzewów lub
terenów zieleni, spowodowane
niew∏aÊciwym wykonaniem zabiegów piel´gnacyjnych.
Kar´ za usuni´cie drzew lub krzewów
ustala si´ w wysokoÊci trzykrotnej
op∏aty za ich usuni´cie. Natomiast
stawka kary w 2012 r. za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wed∏ug ww.
obwieszczenia wynosi 54,41 z∏/m2
trawników i 467,29 z∏/m2 kwietników.
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2004 r. w sprawie stawek op∏at dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew (Dz.U.
Nr 228/2004 r. poz. 2306).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 15 paêdziernika 2010 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P.
Nr 76/2010 r. poz. 954).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2011 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P.
Nr 95/2011 r. poz. 963).

Temat numeru

Zmiany w zasadach finansowania i rozliczania publicznych
kampanii edukacyjnych
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach marsza∏kowie województw realizujà
zadania w zakresie prowadzenia
publicznych kampanii edukacyjnych na swoim terenie. Kampanie
edukacyjne traktowane sà jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rzàdowej i realizowane
z otrzymanej dotacji celowej.
Projekt nowego Rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska zmieni zasady
przydzielania tych dotacji.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach nak∏ada
www.dashofer.pl

na marsza∏ków województw obowiàzek przeprowadzenia publicznych
kampanii edukacyjnych. Zarówno
wysokoÊç Êrodków, jakie majà zostaç
przeznaczone na przeprowadzenie
kampanii, jak i obowiàzujàce zasady
sprawozdawczoÊci regulujà odpowiednie rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska.
Na czym polegajà
publiczne kampanie
edukacyjne?
Zgodnie z postanowieniami art. 37
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach publiczne

kampanie edukacyjne tworzà dzia∏ania, których celem jest:
➢ podnoszenie stanu ÊwiadomoÊci
ekologicznej spo∏eczeƒstwa w zakresie prawid∏owego post´powania z odpadami w postaci zu˝ytych
baterii i zu˝ytych akumulatorów,
➢ wspomaganie osiàgni´cia wysokiego poziomu selektywnego
zbierania tych odpadów,
➢ informowanie spo∏eczeƒstwa przy
wykorzystaniu Êrodków masowego przekazu (m.in. ulotek, broszur informacyjnych i plakatów
oraz organizowanie konkursów,
konferencji i akcji o charakterze
informacyjno-edukacyjnym).
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TreÊci zawarte w publicznej kampanii edukacyjnej powinny dotyczyç informacji na temat:
➢ mo˝liwego wp∏ywu substancji
stosowanych w bateriach i akumulatorach na Êrodowisko i zdrowie ludzi,
➢ zalecenia prowadzenia selektywnego zbierania,
➢ dost´pnych systemów zbierania
i recyklingu,
➢ roli u˝ytkowników koƒcowych
w przyczynianiu si´ do recyklingu zu˝ytych baterii i zu˝ytych
akumulatorów,
➢ znaczenia symboli selektywnego
zbierania oraz symboli chemicznych (rt´ci, kadmu i o∏owiu).
W jaki sposób
finansowane sà publiczne
kampanie edukacyjne?
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach zobowiàzuje ka˝dego marsza∏ka województwa do prowadzenia odr´bnego
rachunku bankowego, na którym gromadzone b´dà wp∏ywy pochodzàce z:
➢ Op∏aty produktowej.
➢ Dodatkowej op∏aty produktowej.
➢ Ârodków przekazywanych przez
przedsi´biorców wprowadzajàcych baterie i akumulatory na
publiczne kampanie edukacyjne.

✔

WA˚NE!

Ka˝da Firma wprowadzajàca baterie
lub akumulatory powinna przeznaczyç na publiczne kampanie edukacyjne albo przekazaç na wyodr´bniony rachunek urz´du marsza∏kowskiego (w terminie do dnia 15 marca
nast´pnego roku) co najmniej 0,1%
swoich przychodów z tytu∏u wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiàganych w danym roku kalendarzowym.

➢ Nieodebranej op∏aty depozytowej.
Wszystkie wyszczególnione powy˝ej
wp∏ywy powi´kszone o przychody
z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody

10

bud˝etu samorzàdu województwa
(w wysokoÊci 5%), marsza∏ek przekazuje na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa.
Z kolei równowartoÊç przekazanych
przez marsza∏ka Êrodków, pomniejszona o Êrodki przekazane Inspekcji
Handlowej na badania laboratoryjne w zakresie zawartoÊci metali
ci´˝kich w bateriach lub akumulatorach, wraca w formie dotacji celowej do urz´du marsza∏kowskiego
i powinna zostaç przeznaczona na
prowadzenie publicznych kampanii
edukacyjnych.
Nowe zasady
przydzielania dotacji
celowych
Zgodnie z postanowieniami projektowanego Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie kryteriów
podzia∏u Êrodków na dotacje celowe
na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (projekt z dnia
12 wrzeÊnia 2011 r.). Podczas ustalania kryterium podzia∏u Êrodków
na dotacje celowe przeznaczone na
prowadzenie publicznych kampanii
edukacyjnych dla danego roku bud-

˝etowego b´dà uwzgl´dniane nast´pujàce czynniki:

➢ Masa zebranych zu˝ytych baterii
przenoÊnych i akumulatorów
przenoÊnych w danym województwie (zawartych w raporcie poprzedzajàcym dany rok bud˝etowy, który G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska sporzàdza
na podstawie danych otrzymanych od inspektorów wojewódzkich, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 2 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach).
➢ Dane G∏ównego Urz´du Statystycznego dotyczàce liczby mieszkaƒców w danym województwie, dost´pne dla roku, którego
dotyczy powy˝szy raport (w przeliczeniu na 1000 mieszkaƒców).
Poni˝sza tabela przedstawia procentowy udzia∏ Êrodków, które w myÊl
projektowanego rozporzàdzenia zostanà przeznaczone na prowadzenie
publicznych kampanii edukacyjnych.
W przypadku uzyskania wskaênika
zbierania o podobnych wartoÊciach
w kilku województwach jednoczeÊ-

Tabela 1. Ârodki przeznaczone na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Województwo
(wed∏ug uzyskanych
wskaêników zbierania)

% Êrodków przeznaczonych
na prowadzenie publicznych
kampanii edukacyjnych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12,5
11
10
9
8
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
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nie, zostanà one uszeregowane
malejàco, zgodnie ze wskaênikiem
liczby ludnoÊci.
Nowe Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska w sprawie kryteriów
podzia∏u Êrodków na dotacje celowe
na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych ma obowiàzywaç od 1 stycznia 2012 r.
Zasady sprawozdawczoÊci
obowiàzujàce urz´dy
marsza∏kowskie
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
sprawozdania o przeprowadzonych
publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkoÊci wykorzystanych Êrodków, poczàwszy od 2012
roku nak∏ada na marsza∏ków województw obowiàzek sk∏adania rocznych sprawozdaƒ o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkoÊci wykorzystanych Êrodków, które zosta∏y
przekazane na ten cel.
Marsza∏kowie b´dà musieli sk∏adaç
sprawozdania w terminie do 15 marca
roku nast´pujàcego po roku otrzymania dotacji celowej. Ka˝dy marsza∏ek powinien przedstawiç sprawozdanie wojewodzie w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na siedzib´ danego urz´du
marsza∏kowskiego oraz ministrowi
Êrodowiska.
W myÊl przepisów rozporzàdzenia
sprawozdanie b´dzie musia∏o zawieraç informacje o przeprowadzonych
publicznych kampaniach edukacyjnych, opisujàce form´ oraz przebieg
publicznych kampanii edukacyjnych
(np. ulotki i broszury informacyjne,
plakaty, konkursy).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
sprawozdania o przeprowadzonych
publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkoÊci wykorzystanych Êrodków wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2012 r.
www.dashofer.pl

✔

✔

WA˚NE!

Urz´dy marsza∏kowskie, które nie wykorzystajà Êrodków przeznaczonych
na publiczne kampanie edukacyjne,
b´dà musia∏y przekazaç je z powrotem na rachunek dochodów bud˝etu
paƒstwa.

Zapisy art. 68. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach uprawniajà wojewodów do
kontroli sposobu wykorzystania
przez marsza∏ków województw dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystania
Êrodków na publiczne kampanie
edukacyjne oraz niewykorzystania
wszystkich przekazanych Êrodków
na publiczne kampanie edukacyjne,
wojewoda orzeka, w drodze decyzji,
o przekazaniu tych Êrodków na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa,
w terminie 60 dni od dnia, w którym
decyzja sta∏a si´ ostateczna.

W przypadku braku siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium
kraju, sprawozdanie nale˝y z∏o˝yç
Marsza∏kowi Województwa Mazowieckiego, w terminie do dnia 15 marca
roku nast´pujàcego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie sk∏adane przez przedsi´biorc´ powinno przede wszystkim
zawieraç informacje dotyczàce:
➢ wysokoÊci osiàgni´tego przychodu z tytu∏u wprowadzania
do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju,
➢ wysokoÊci Êrodków, jakie nale˝y
przekazaç na publiczne kampanie edukacyjne, stanowiàcych
co najmniej 0,1% przychodów
z tytu∏u wprowadzenia do obrotu
baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiàganych w danym
roku kalendarzowym,
➢ wysokoÊci rzeczywistych Êrodków przekazanych na publiczne
kampanie edukacyjne.
■
Robert Baraƒski

Zasady sprawozdawczoÊci
obowiàzujàce
przedsi´biorców
Ka˝de przedsi´biorstwo wprowadzajàce baterie lub akumulatory jest zobowiàzane do sporzàdzenia i przed∏o˝enia marsza∏kowi województwa,
w terminie do dnia 15 marca (roku
nast´pujàcego po roku, którego sprawozdanie dotyczy) rocznego sprawozdania o wysokoÊci Êrodków
przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci Êrodków przeznaczonych
na publiczne kampanie edukacyjne
okreÊla wzór sprawozdania, które
wprowadzajàcy baterie lub akumulatory jest zobowiàzany przed∏o˝yç
marsza∏kowi województwa w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ lub
miejsce zamieszkania.

WA˚NE!

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz.U.
z 2009 r. Nr 79, poz. 666).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci Êrodków przeznaczonych na
publiczne kampanie edukacyjne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 31, poz. 165).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych
oraz o wielkoÊci wykorzystanych Êrodków (Dz.U. z 2011r. Nr 38, poz. 198).
Projekt Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie kryteriów podzia∏u Êrodków na dotacje celowe na
prowadzenie publicznych kampanii
edukacyjnych (projekt z dnia 12 wrzeÊnia 2011 r.).
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Finanse
Gospodarowanie odpadami innymi ni˝ komunalne,
w szczególnoÊci niebezpiecznymi
W ramach krajowego programu
priorytetowego Ochrona ziemi
prowadzony jest nabór ciàg∏y do
cz´Êci I programu Gospodarowanie odpadami innymi ni˝ komunalne, cz´Êç 1) Rozwój systemów
gospodarowania odpadami innymi
ni˝ komunalne, w szczególnoÊci
niebezpiecznymi. Wdra˝anie tego
projektu o bud˝ecie 340 000 tys. z∏
zaplanowano na lata 2010-2016,
przy czym Êrodki mogà byç wydatkowane do 31 grudnia 2016 r.

Program zak∏ada racjonalizacj´
gospodarki zasobami naturalnymi
i odpadami, czyli m.in. zwi´kszenie
odzysku odpadów innych ni˝ komunalne i ich prawid∏owe unieszkodliwianie.
Dofinansowanie przyznawane jest
przedsi´biorcom lub jednostkom
samorzàdu terytorialnego (PJB mogà
sk∏adaç wnioski do 31 stycznia ka˝dego roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy, w którym rozpoczyna si´
dofinansowanie zadaƒ) na zasadzie
po˝yczki, gdzie maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania wynosi
do 75% kosztów kwalifikowanych.
Cel dofinansowania
Po˝yczka jest udzielana na dofinansowanie budowy, rozbudowy lub
modernizacji istniejàcych instalacji,
a w szczególnoÊci:
➢ na przygotowanie odpadów innych ni˝ komunalne do procesu
odzysku, w tym recyklingu,
➢ na odzysk, w tym recykling odpadów innych ni˝ komunalne,
➢ na termiczne przekszta∏canie
odpadów innych ni˝ komunalne,
z odzyskiem energii,
➢ na unieszkodliwianie odpadów
innych ni˝ komunalne w procesach innych ni˝ sk∏adowanie
wraz z towarzyszàcà infra-
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strukturà s∏u˝àcà selektywnemu
zbieraniu odpadów innych ni˝
komunalne,
na
zadania zwiàzane ze zbiórkà
➢
odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane wraz z ich
odzyskiwaniem, gromadzeniem
oraz unieszkodliwieniem.
Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
➢ Dostaw´ lub zakup urzàdzeƒ
i inwentarzowego wyposa˝enia
technologicznego, b´dàcych Êrodkami trwa∏ymi, niezb´dnych dla
osiàgni´cia efektu ekologicznego
oraz spe∏niajàcych odpowiednie
normy.

✔

UWAGA!

U˝ywane urzàdzenia i wyposa˝enie
technologiczne nie mogà byç starsze
ni˝ pi´ç lat, liczàc pe∏ne lata kalendarzowe od roku produkcji, a cena nie
mo˝e przekraczaç wartoÊci rynkowej,
ani ceny nowych urzàdzeƒ lub wyposa˝enia o zbli˝onych parametrach
i funkcjonalnoÊciach, co potwierdzaç
powinna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.

➢ Dostaw´ lub zakup sprz´tu oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezb´dnymi elementami uzupe∏niajàcymi, w tym
sprz´tu komputerowego wraz
z oprogramowaniem.
➢ Nabycie nieruchomoÊci gruntowych, budynków i budowli niezb´dnych dla osiàgni´cia efektu
ekologicznego, do 20% kosztów
kwalifikowanych.
➢ Przygotowanie terenu i zaplecza
budowy oraz jego likwidacji.
➢ W zakresie niezb´dnym do osiàgni´cia efektu ekologicznego
roboty monta˝owo-budowlane
i rozbiórkowe.
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➢ Monta˝ urzàdzeƒ, wyposa˝enia,
sprz´tu i aparatury.

➢ Rozruch urzàdzeƒ i instalacji wraz
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

z materia∏ami eksploatacyjnymi
do jego przeprowadzenia.
Instalacje wewn´trzne, przy∏àczy
do sieci zewn´trznych, instalacje
oÊwietleniowe oraz kanalizacje
deszczowe dla obiektów budowlanych.
Elementy ogrodzeƒ i zieleni,
chroniàce obiekty budowlane.
Drogi i place technologiczne.
Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT), wykazany
w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi
nie przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego lub
ubiegania si´ o zwrot VAT.
Zbieranie, odzysk, recykling oraz
unieszkodliwianie odpadów.
Obs∏uga inwestycji (inwestorstwo
zast´pcze).
Koszty us∏ug niezb´dnych do realizacji inwestycji, w tym koszty
ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego.

✔

UWAGA!

Po˝yczka mo˝e byç udzielona, jeÊli
w ciàgu ostatnich trzech lat NFOÂiGW
nie wypowiedzia∏ wnioskodawcy
umowy o dofinansowanie.

JeÊli dofinansowanie stanowi pomoc
publicznà, musi byç udzielone zgodnie z regulacjami dotyczàcymi pomocy publicznej.
Charakter po˝yczki
Po˝yczka jest oprocentowana w skali
roku 3,5%. Odsetki z tytu∏u oprocentowania sp∏acane sà na bie˝àco
w okresach kwartalnych. Udziela si´
jej na okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 lat,
liczony od daty pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki.
www.dashofer.pl
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Pierwsza sp∏ata odsetek nast´puje
na koniec kwarta∏u kalendarzowego, nast´pujàcego po kwartale,
w którym wyp∏acono pierwszà transz´ Êrodków.

✔

teria formalne (m.in. odpowiedni
formularz, kompletny, prawid∏owo
podpisany) oraz merytoryczne.
Kryteria merytoryczne
I stopnia

WA˚NE!

Przy udzielaniu po˝yczki mo˝na zastosowaç karencj´ w sp∏acie rat kapita∏owych, liczonà od daty wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki, ale nie d∏u˝szà
ni˝ 18 miesi´cy od daty zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia.

Po˝yczka mo˝e ulec cz´Êciowemu
umorzeniu, jeÊli sp∏acone zostanie
co najmniej 50% udzielonej po˝yczki
z oprocentowaniem, a kwota umorzenia nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 30%
kwoty udzielonej po˝yczki. Warunki
umorzenia okreÊlajà „Zasady udzielania dofinansowania ze Êrodków
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej”
oraz program priorytetowy.
Akceptacja wniosku
Aby z∏o˝ony wniosek móg∏ uzyskaç
dofinansowanie, musi spe∏niaç kry-

Przedsi´wzi´cie powinno spe∏niaç
jeden z nast´pujàcych warunków:
1. Ograniczenie iloÊci odpadów
innych ni˝ komunalne trafiajàcych na sk∏adowisko – min. 15 tys.
Mg/rok dla przedsi´wzi´ç, dla
których masa odpadów innych
ni˝ komunalne stanowi >50%
masy przetwarzanych odpadów.
2. Ograniczenie iloÊci trafiajàcych
na sk∏adowisko: odpadów opakowaniowych, zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego,
odpadów powsta∏ych z ma∏ogabarytowych baterii i akumulatorów oraz odpadów tekstylnych – min. 5 tys. Mg/rok dla
przedsi´wzi´ç, dla których masa
odpadów opakowaniowych,
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów powsta∏ych z ma∏ogabarytowych
baterii i akumulatorów, odpa-

dów tekstylnych stanowi >75%
masy przetwarzanych odpadów.

✔

UWAGA!

Poprzez ograniczenie strumienia odpadów nale˝y rozumieç ró˝nice masy
odpadów przyjmowanych i przetwarzanych na instalacji, b´dàcej przedmiotem wniosku oraz masy odpadów wytwarzanych w ww. instalacji
i przekazywanych na sk∏adowisko
(dotyczy odpadów poddanych na sk∏adowisku zarówno procesom unieszkodliwienia, jak i odzysku).

Kryteria merytoryczne
II stopnia
Kryteria merytoryczne II stopnia to
uzasadnienie oceny ekologiczno-technicznej w formie opinii eksperckiej,
dotyczàce: efektu ekologicznego,
analizy kosztów, technologii, gotowoÊci formalno-prawnej do realizacji
przedsi´wzi´cia, struktury finansowej, dopuszczalnoÊci wnioskowanej pomocy publicznej.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie z NFOÂiGW II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
W ramach naboru ciàg∏ego mo˝na
sk∏adaç wnioski do programu 3.6
NFOÂiGW ochrona ziemi: cz´Êç 1)
Uzupe∏nienie dofinansowania II osi
POIiÂ i cz´Êç 2) Dofinansowanie
potencjalnych beneficjentów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. Wnioski
do cz´Êci 2) b´dà przyjmowane
do koƒca 2012 r.

Cz´Êç 1.
Cz´Êç 1) programu 3.6 NFOÂiGW
przeznaczona jest dla beneficjentów
II osi piorytetowej POIiÂ, dla których funkcje instytucji wdra˝ajàcej
pe∏ni NFOÂiGW oraz dla podmiotów przez nich upowa˝nionych do
www.dashofer.pl

ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegajà
przedsi´wzi´cia wymienione w szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko, II oÊ priorytetowa,
czyli Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi.
Program jest realizowany w latach
2010-2015, alokacj´ Êrodków przewidziano do 31 grudnia 2012 r., zaÊ
ich wydatkowanie nast´puje w latach
2011-2015.
Finansowanie
Dofinansowanie przyznawane jest
w postaci po˝yczki, której maksy-

malna wartoÊç równa si´ ró˝nicy
mi´dzy wysokoÊcià kosztów kwalifikowanych a kwotà dofinansowania ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci.

✔

WA˚NE!

Warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsi´wzi´cia w ramach
POIiÂ.

Charakterystyka po˝yczki
Po˝yczka ma sta∏e oprocentowanie
3,5% w skali roku i mo˝e byç udzielona na okres wskazany we wniosku
o dofinansowanie danego przedsi´wzi´cia ze Êrodków POIiÂ, ale nie
d∏u˝szy ni˝ 25 lat, liczàc od daty
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pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki.
Odsetki z tytu∏u oprocentowania sp∏acane sà na bie˝àco w okresach kwartalnych. Pierwsza sp∏ata na koniec
kwarta∏u kalendarzowego, nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´ Êrodków.
Po˝yczk´ obejmuje karencja w sp∏acie rat kapita∏owych, która liczona
jest od daty wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki, ale nie d∏u˝sza ni˝
18 miesi´cy od daty zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia.

✔

UWAGA!

Po˝yczka nie podlega umorzeniu.

mach II osi priorytetowej POIiÂ,
dla których to NFOÂiGW jest instytucjà wdra˝ajàcà.

✔

UWAGA!

W przypadku przedsi´wzi´ç, dla których
instytucjà wdra˝ajàcà jest WFOÂiGW,
przedsi´wzi´cie ubiegajàce si´ o dofinansowanie w ramach niniejszej
cz´Êci programu zostanie przekazane
do realizacji do NFOÂiGW.

Beneficjenci sk∏adajàcy wnioski
o dofinansowanie w formie po˝yczki
do NFOÂiGW sk∏adajà te˝ aktualny
wniosek o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci w ramach POIiÂ.
Wnioski rozpatrywane sà w kolejnoÊci wp∏ywu kompletnej dokumentacji do NFOÂiGW.

Koszty kwalifikowane
Finansowanie
Do kosztów kwalifikowanych tej
cz´Êci programu zalicza si´ koszty
niezb´dne do realizacji przedsi´wzi´cia, podlegajàcego dofinansowaniu w ramach POIiÂ oraz uzyskania efektu ekologicznego. Ich
zakres (co do rodzaju) jest zgodny
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiÂ”.

Dofinansowanie jest przyznawane
w formie po˝yczki na sfinansowanie planowanego wk∏adu ze Êrodków
Funduszu SpójnoÊci oraz planowanego uzupe∏nienia finansowania
projektu po˝yczkà NFOÂiGW, o której mowa w Cz´Êci 1) niniejszego
programu priorytetowego.

Cz´Êç 2.

Warunki dofinansowania

Cz´Êç 2) programu 3.6 NFOÂiGW
o bud˝ecie 323 000 tys. z∏ jest przeznaczona dla podmiotów, które z∏o˝y∏y
wniosek o dofinansowanie w ramach
konkursu 5/POIiS/2.1/01/2011, uzyska∏y pozytywnà ocen´ merytorycznà
I stopnia, ich przedsi´wzi´cie umieszczono na liÊcie rezerwowej, nast´pnie uzyska∏y ocen´ merytorycznà
II stopnia (potencjalni beneficjenci
POIiÂ), a instytucjà wdra˝ajàcà jest
NFOÂiGW. Ta cz´Êç programu jest
wdra˝ana w latach 2011-2014,
a wydatkowanie Êrodków potrwa
do 30 czerwca 2014 r.

Kwota po˝yczki nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ suma planowanego wk∏adu
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
oraz planowanego uzupe∏nienia
finansowania projektu NFOÂiGW,
o którym mowa w Cz´Êci 1) niniejszego programu priorytetowego.

Program ma na celu umo˝liwienie
unieszkodliwiania odpadów, dzi´ki
dofinansowaniu przedsi´wzi´ç oczekujàcych na decyzj´ o wsparciu ze
Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ra-

14

Oprocentowanie po˝yczki nale˝y
rozpatrzyç na dwa sposoby:
➢ w odniesieniu do planowanego
wk∏adu ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci oprocentowanie charakteryzuje si´ zmiennà stopà
procentowà WIBOR 3M + 50 pkt
bazowych w skali roku,
➢ w odniesieniu do planowanego
uzupe∏nienia finansowania projektu po˝yczka NFOÂiGW, o której mowa w Cz´Êci 1): 3,5%
w skali roku.
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Odsetki z tytu∏u oprocentowania
sp∏acane sà na bie˝àco w okresach
kwartalnych. Pierwsza sp∏ata na
koniec kwarta∏u kalendarzowego,
nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´
Êrodków.
WA˚NE!
Cz´Êç 2) Dofinansowania potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko nie przewiduje okresu karencji
ani umorzenia.

Gdy beneficjent otrzyma decyzj´
potwierdzajàcà dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu SpójnoÊci, po
otrzymaniu umowy o dofinansowanie POIiÂ mogà zaistnieç dwie
sytuacje:
1. Przyznana po˝yczka, dotyczàca
planowanego finansowania ze
Êrodków Funduszu SpójnoÊci,
podlega zwrotowi w terminie
7 dni od daty wp∏ywu Êrodków
z Funduszu SpójnoÊci na rachunek po˝yczkobiorcy, ale nie
póêniej do 30 czerwca 2014 r.
w cz´Êci wyp∏aconej przez
NFOÂiGW z tytu∏u pokrycia
wk∏adu ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci.

✔

UWAGA!

W tym przypadku zabezpieczeniem
zwrotu po˝yczki jest weksel w∏asny
in blanco razem z deklaracjà wekslowà.

2. Przyznana po˝yczka dotyczàca
uzupe∏nienia finansowania projektu zostanie przekszta∏cona
w po˝yczk´, o której mowa
w Cz´Êci 1) niniejszego programu.

✔

UWAGA!

Tutaj zabezpieczenie zwrotu po˝yczki
podlega ka˝dorazowo negocjacji
z beneficjentem.

Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych tej
cz´Êci programu zalicza si´ koszty
poniesione po 1 stycznia 2007 r.,
www.dashofer.pl
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niezb´dne do realizacji przedsi´wzi´cia, które oczekuje na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
i uzyskania efektu ekologicznego
w zakresie (co do rodzaju) zgodnym
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Ârodowisko”, zatwierdzonymi przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.
Wyp∏ata Êrodków mo˝e nastàpiç po
przedstawieniu przez beneficjenta
zestawienia faktur zap∏aconych lub
do zap∏aty lub zestawienia innych
równowa˝nych dowodów ksi´gowych, potwierdzajàcych poniesione

koszty przedsi´wzi´cia.
Je˝eli dofinansowanie cz´Êci 1) czy
2) jest pomocà publicznà, zostaje ono
udzielone zgodnie z regulacjami
o pomocy publicznej.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Efektywne wykorzystanie energii – nabór wniosków ju˝ w styczniu
NFOÂiGW og∏osi∏ nabór wniosków
o dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w ramach dwóch konkursów programu priorytetowego „Efektywne
wykorzystanie energii”. Celem tego programu jest zarówno przeprowadzenie audytów energetycznych w przedsi´biorstwach
w celu okreÊlenia mo˝liwoÊci
oszcz´dnoÊci energii, przeliczalnej
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, oraz przeprowadzenie dzia∏aƒ inwestycyjnych s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci energetycznej, jak i wzrost efektywnoÊci
energetycznej przedsi´biorstw.

Program b´dzie realizowany w formie dwóch oddzielnych, niezale˝nych od siebie cz´Êci. Na lata
2011-2015 dla obu cz´Êci Programu Priorytetowego zarezerwowano
∏àcznà kwot´ 820 mln z∏ (40 mln z∏
na dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych
w przedsi´biorstwach oraz 780 mln
z∏ na dofinansowanie zadaƒ prowadzàcych do oszcz´dnoÊci energii
lub wzrostu efektywnoÊci energetycznej przedsi´biorstw).

✔

Celem programu jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz
elektroenergetycznych w przedsi´biorstwach dla okreÊlenia mo˝liwoÊci
oszcz´dnoÊci energii, przeliczalnej
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie
dzia∏aƒ inwestycyjnych s∏u˝àcych
poprawie efektywnoÊci energetycznej.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Konkursem obj´to audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkoÊç przeci´tnego zu˝ycia energii koƒcowej (suma energii elektrycznej
i cieplnej), w roku poprzedzajàcym
z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie
audytu, wynosi∏a 50 000 MWh/rok:
1) audyty energetyczne procesów
technologicznych,
2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewn´trznych sieci
przemys∏owych,
3) audyty energetyczne êróde∏
energii ciep∏a, energii elektrycznej i ch∏odu,
4) audyty energetyczne wewn´trznych sieci ciep∏owniczych i budynków.

WA˚NE!

Beneficjentem programu mo˝e byç
ka˝de przedsi´biorstwo, którego minimalna wielkoÊç przeci´tnego zu˝ycia
energii w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku wynosi∏a 50 GWh.

Cz´Êç 1) Dofinansowanie audytów
energetycznych i elektroenergetycznych w przedsi´biorstwach.
www.dashofer.pl

Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane b´dzie
w formie dotacji do 70% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Mo˝e byç udzielone na przedsi´wzi´cie, które nie zosta∏o zakoƒczone
przed dniem z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie – decyduje data pro-

toko∏u odbioru audytu. Na realizacj´ programu zaplanowano alokacj´
w wysokoÊci 16 mln z∏.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosku
Wnioski b´dà przyjmowane od
2 stycznia do 30 marca 2012 r.
Nabory w ramach konkursów b´dà
og∏aszane w systemie miesi´cznym:
1) od 02.01. 2012 r. do 31.01.2012 r.
– I konkurs,
2) od 01.02.2012 r. do 29.02.2012 r.
– II konkurs,
3) od 01.03.2012 r. do 30.03.2012 r.
– III konkurs.
O przynale˝noÊci do danego konkursu decyduje data wp∏ywu wniosku
o dofinansowanie do NFOÂiGW.
Cz´Êç 2) Dofinansowanie zadaƒ
inwestycyjnych prowadzàcych
do oszcz´dnoÊci energii lub wzrostu
efektywnoÊci energetycznej przedsi´biorstw.
Celem programu jest dofinansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
realizowanych przez przedsi´biorców, prowadzàcych do efektywnego
wykorzystania energii lub uzyskania
wymiernych oszcz´dnoÊci energii.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Konkursem obj´to przedsi´wzi´cia
w zakresie inwestycji, modernizacji
i ulepszeƒ wprowadzajàcych do zak∏adu nowe obiekty, systemy stero-
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wania, instalacje i urzàdzenia techniczne, majàce na celu popraw´ efektywnoÊci energetycznej, a tak˝e
zmierzajàce ku temu zmiany technologiczne w istniejàcych obiektach, instalacjach i urzàdzeniach
technicznych, w szczególnoÊci:
1) Wdra˝anie systemów zarzàdzania energià i jej jakoÊcià
(instalowanie analizatorów parametrów sieci) oraz wdra˝anie
systemów Smart Grid dla zarzàdzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsi´biorstw.
2) Racjonalizacja zu˝ycia energii
elektrycznej przez:
a) energooszcz´dne systemy
nap´dowe,
b) systemy sterowania nap´dami
np. przez instalacje ∏agodnego
rozruchu,
c) energooszcz´dne silniki,
d) falowniki do pomp i wentylatorów,
e) energooszcz´dne spr´˝arki
i systemy ich sterowania,
f) wewn´trzne sieci przesy∏owe
energii, w tym ograniczenie
przep∏ywów mocy biernej,
g) energooszcz´dne systemy
oÊwietleniowe,

h) prostowniki nap´dów sieciowych,
i) niskostratne transformatory
w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewn´trznych sieciach dystrybucyjnych.
3) Racjonalizacja zu˝ycia energii
cieplnej i gazu przez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) systemy geotermalne, ma∏e
turbiny wiatrowe, kolektory
s∏oneczne, pompy ciep∏a,
c) termomodernizacja budynków,
d) rekuperacja i odzyskiwanie
ciep∏a z procesów i urzàdzeƒ,
e) decentralizacja rozleg∏ych
sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej,
g) budowa/modernizacja w∏asnych (wewn´trznych) êróde∏
energii.
4) Modernizacja procesów przemys∏owych.
Dofinansowanie
NFOÂiGW w ramach niniejszego
konkursu przeznacza Êrodki w wysokoÊci do 304 milionów z∏.

Dofinansowanie b´dzie udzielane
w formie po˝yczek pokrywajàcych
do 70% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia, w wysokoÊci od
3,5 do 42 mln z∏.
Po˝yczka mo˝e byç udzielona na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat, liczony
od daty pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki.
Minimalny koszt kwalifikowany
przedsi´wzi´cia wynosi 5 mln z∏.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosku
Nabór wniosków w ramach II konkursu programu priorytetowego
„Efektywne wykorzystanie energii”
Cz´Êç 2) Dofinansowanie zadaƒ
inwestycyjnych prowadzàcych do
oszcz´dnoÊci energii lub wzrostu
efektywnoÊci energetycznej przedsi´biorstw odbywaç si´ b´dzie w terminie od 15 stycznia do 15 lutego
2012 r.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej NFOÂiGW. ■
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