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Warunki udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami
zwiàzanymi z odnawialnymi êród∏ami energii
29 stycznia wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce
inwestycjami zwiàzanymi z odnawialnymi êród∏ami energii udzielanej na podstawie art. 405 ust. 1-3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony Êrodowiska.

➢

trycznej lub ciep∏a z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego
w procesie fermentacji metanowej osadów Êciekowych, odpadów komunalnych, poprodukcyjnych odpadów pochodzenia
roÊlinnego lub zwierz´cego,
w tym odchodów zwierz´cych;
budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania biopaliw
ciek∏ych, sta∏ych lub gazowych;
budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania biokomponentów stosowanych w paliwach
ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych;
budowa lub przebudowa infrastruktury przy∏àczeniowej, niezb´dnej do odbioru i przesy∏u
energii elektrycznej lub ciep∏a
z odnawialnych êróde∏ energii
oraz urzàdzeƒ zwiàzanych z automatykà tych systemów;
budowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania energii wód
termalnych;

Inwestycje, na które pomoc mo˝e
byç udzielana:
➢ budowa lub przebudowa elektrowni wodnych, z wyjàtkiem
obiektów pi´trzàcych dla elektrowni wodnych o mocy elektrycznej powy˝ej 10 MW;
➢ budowa elektrowni wiatrowych;
➢ budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a z wykorzystaniem biomasy;
➢ budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania energii elek-

➢

Z uwagi na to, i˝ do 31 marca nale˝y
z∏o˝yç roczny raport do rozliczania
uprawnieƒ do emisji CO2 za 2007 rok,
w artykule znajda si´ tak˝e dane,
które powinny byç zawarte w tym
w∏aÊnie raporcie.

Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.

Zach´cam tak˝e do przeczytania artyku∏u dotyczàcego programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko”.
Przeczytacie w nim Paƒstwo m.in.
o tym jakie Êrodki zosta∏y przeznaczone na dane inwestycje Êrodowiskowe oraz o koƒcowych wynikach
weryfikacji projektów.

➢

➢

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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➢ budowa kolektorów s∏onecznych lub ogniw fotowoltaicznych;
➢ budowa nowych lub przystosowanie istniejàcych instalacji energetycznych do wykorzystywania
metanu pochodzàcego z odmetanowania kopalƒ w´gla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;
➢ zastosowanie pomp ciep∏a wykorzystujàcych ciep∏o ziemi lub
ciep∏o z otoczenia.
W rozporzàdzeniu okreÊlono
nast´pujàce formy pomocy:
➢ dotacje lub
➢ po˝yczki preferencyjne, lub
➢ preferencyjne kredyty bankowe,

lub
➢ dop∏aty do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub
➢ cz´Êciowe umorzenia po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.
W rozporzàdzeniu znajdujà si´
tak˝e informacje m.in. o tym, co zaliczono do kosztów inwestycji a tak˝e
czemu równe sà koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà.
■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szcze-

AktualnoÊci
Lista projektów kluczowych – jest ostateczna
decyzja Ministerstwa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego og∏osi∏o projekt obwieszczenia zawierajàcy listy projektów
kluczowych na lata 2007-2013.
W zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko nastàpi∏o zmniejszenie
iloÊci projektów w stosunku do
wczeÊniejszych zapowiedzi.

Lista projektów kluczowych to spis
inwestycji z ca∏ego kraju, które
majà dostaç unijne dotacje w latach
2007-2013 bez udzia∏u w konkursach. Jednak zdaniem Ministerstwa
umieszczenie projektu na liÊcie
projektów kluczowych nie oznacza
gwarancji uzyskania dofinansowania. Gwarancj´ takà da dopiero pod-

pisanie w∏aÊciwej umowy o dofinansowanie. Miejsce na liÊcie projektów kluczowych oznacza jedynie,
˝e projekt jest wa˝ny dla strategii
rozwoju kraju.
Przeglàd i weryfikacja list b´dà
przeprowadzane co pó∏ roku, a projekty, które obecnie sà na listach,
ale nie b´dà gwarantowa∏y dotrzymania terminów realizacji, b´dà
z nich usuwane.
Ârodki uwolnione w wyniku weryfikacji list zostanà przeznaczone na
realizacj´ projektów z list rezerwowych lub na procedur´ konkursowà. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Projekt rozporzàdzenia dotyczàcy inwestycji
s∏u˝àcych zastosowaniu technologii
zapewniajàcych czystà i energooszcz´dnà
produkcj´ oraz oszcz´dzanie surowców
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt rozpo-
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rzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania po-
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gó∏owych warunków udzielania pomocy
publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce
inwestycjami zwiàzanymi z odnawialnymi
êród∏ami energii (Dz.U. Nr 14, poz. 89).

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.
Micha∏ Kuliƒski, prawnik. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏
Prawa i Administracji (1998 –
ukoƒczony w 2001 r.), Centrum
Prawa Amerykaƒskiego – Levin
College of Law University of
Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego
przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu
Biura Konsultacyjnego KOBIKO
Sp. z o.o. odpowiedzialny za
zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie
i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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mocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi zastosowaniu technologii
zapewniajàcych czystà i energooszcz´dnà produkcj´ oraz oszcz´dzanie surowców.

Wed∏ug projektu pomoc mia∏aby
byç udzielana na nast´pujàce
rodzaje inwestycji:

➢ zmiany technologii s∏u˝àce eliminowaniu lub ograniczaniu
oddzia∏ywaƒ szkodliwych dla
Êrodowiska;
➢ zmiany technologii s∏u˝àce
zmniejszeniu zapotrzebowania
na energi´, wod´ oraz surowce,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
odzysku ró˝nego rodzaju energii
oraz ograniczenia iloÊci wytwa-

rzanych odpadów;
➢ zastosowanie technologii s∏u˝àcych oszcz´dzaniu energii wykorzystywanej w obiektach budowlanych;
➢ zastosowania lub przebudowy
urzàdzeƒ s∏u˝àcych eliminowaniu lub ograniczaniu oddzia∏ywaƒ
szkodliwych dla Êrodowiska. ■
Redakcja

Porady prawne
Monitorowanie i sprawozdawczoÊç w zakresie emisji
gazów cieplarnianych – wytyczne
Tematem budzàcym wiele wàtpliwoÊci jest obecnie system handlu
uprawnieniami do emisji, a ÊciÊlej
nowy okres rozliczeniowy, który
w∏aÊnie si´ rozpoczà∏. Chyba najbardziej obecnie interesujàcà
kwestià jest nowy rozdzia∏ uprawnieƒ na lata 2008-2012, który
zosta∏ niedawno opublikowany
w formie projektu rozporzàdzenia na stronie Ministerstwa Ârodowiska.

Wydaje si´, ˝e jest on opracowany
w bardziej wiarygodny sposób ni˝
projekt wczeÊniejszy, który ukaza∏
si´ w po∏owie 2007 roku i faktycznie odzwierciedla planowane dane
produkcyjne przynajmniej wi´kszej
cz´Êci przedsi´biorstw.
Kolejnà sprawà, która tak˝e sp´dza
sen z powiek wielu osobom prowadzàcym instalacje, jest nowy sposób monitorowania emisji i jest to
obecnie najbardziej istotna kwestia,
gdy˝ w∏aÊciwie od 1 stycznia 2008 r.
zak∏ady ju˝ powinny stosowaç
nowà metodyk´ rozliczeƒ, aby móc
jà poddaç weryfikacji w 2009 r.
Niestety jeszcze nie ukaza∏ si´ akt
wykonawczy w postaci nowego
rozporzàdzenia dotyczàcego monitorowania emisji i mo˝emy bazowaç jedynie na Decyzji Komisji
z dnia 17 lipca 2007 r. ustanawiajàcej wytyczne dotyczàce monitorowania i sprawozdawczoÊci w zakresie emisji gazów cieplarnianych
www.dashofer.pl

zgodnie z Dyrektywà 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady.

➢
Plan monitorowania
Najwa˝niejszym elementem, który
zosta∏ wprowadzony w decyzji, jest
plan monitorowania, który powinien zawieraç:
➢ opis instalacji, która ma byç
obj´ta monitorowaniem oraz
dzia∏alnoÊci w niej prowadzonych;
➢ informacje dotyczàce zakresu
obowiàzków zwiàzanych z monitorowaniem i sprawozdawczoÊcià w odniesieniu do danej
instalacji;
➢ wykaz êróde∏ emisji i strumieni
materia∏ów wsadowych, które
majà byç obj´te monitorowaniem w ramach ka˝dej kategorii
dzia∏alnoÊci prowadzonej w tej
instalacji;
➢ opis metody obliczeƒ lub metody
pomiarów, która ma byç zastosowana;
➢ wykaz i opis poziomów dok∏adnoÊci dla danych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci, wskaêników emisji,
wspó∏czynników utleniania i konwersji dla ka˝dego strumienia
materia∏ów wsadowych, który
ma byç obj´ty monitorowaniem;
➢ opis systemów pomiarowych
oraz specyfikacje i dok∏adnà
lokalizacj´ instrumentów pomiarowych, które zostanà zastosowane do ka˝dego ze strumieni

➢

➢

➢

➢

materia∏ów wsadowych, który
ma byç obj´ty monitorowaniem;
dowody wykazujàce zgodnoÊç
z progami niepewnoÊci dla danych dotyczàcych dzia∏alnoÊci
oraz innych parametrów (w stosownych przypadkach) dla poziomów dok∏adnoÊci zastosowanych dla ka˝dego ze strumieni
materia∏ów wsadowych;
w stosownych przypadkach opis
metody stosowanej do próbkowania paliwa i materia∏ów w celu
ustalenia wartoÊci opa∏owej,
zawartoÊci w´gla, wskaêników
emisji i wspó∏czynnika utleniania i konwersji oraz zawartoÊci
biomasy dla ka˝dego ze strumieni materia∏ów wsadowych;
opis êróde∏ lub metod analitycznych, które zamierza si´ u˝yç do
okreÊlenia wartoÊci opa∏owych,
zawartoÊci w´gla, wskaênika
emisji, wspó∏czynnika utleniania,
wspó∏czynnika konwersji lub
frakcji biomasy dla ka˝dego ze
strumieni materia∏ów wsadowych;
w stosownych przypadkach wykaz i opis nieakredytowanych
laboratoriów i odnoÊnych procedur analitycznych, wraz z wykazem wszelkich odnoÊnych
procedur zapewnienia jakoÊci,
np. porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych.
w stosownych przypadkach opis
systemów ciàg∏ego pomiaru
emisji do wykorzystania na potrzeby monitorowania êród∏a
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emisji, tj. punktów pomiarowych,
cz´stotliwoÊci pomiarów, stosowanych urzàdzeƒ, procedur kalibracji, gromadzenia danych i procedur ich przechowywania oraz
metod potwierdzania obliczeƒ
i sprawozdawczoÊci w zakresie
danych dotyczàcych dzia∏alnoÊci,
wskaêników emisji itp.;
➢ w stosownych przypadkach,
kiedy zastosowano tzw. metod´
„rezerwowà”: wyczerpujàcy opis
metody i analizy niepewnoÊci,
je˝eli nie zosta∏a wczeÊniej obj´ta
w ramach podpunktów (a) do
(k) niniejszego wykazu;
➢ opis procedur pozyskiwania danych i ich obróbki oraz dzia∏aƒ
kontrolnych, jak równie˝ opis
tych dzia∏aƒ;
➢ w stosownych przypadkach informacje na temat odpowiednich
powiàzaƒ z dzia∏aniami podejmowanymi w ramach Wspólnotowego Systemu Ekorzarzàdzania i Audytu (EMAS) i innymi
systemami zarzàdzania Êrodowiskiem (np. ISO14001:2004),
w szczególnoÊci na temat procedur i kontroli majàcych znaczenie dla monitorowania i sprawozdawczoÊci w odniesieniu do
emisji gazów cieplarnianych.

✔

WA˚NE!

Wszyscy, którzy w pierwszym okresie
rozliczeniowym, czyli w latach 2005-2007, korzystali do okreÊlania zestawu danych wykorzystywanych przez
prowadzàcego instalacj´ do monitorowania emisji CO2, jej udokumentowania i przedstawienia w raporcie
rocznym z ni˝szego poziomu dok∏adnoÊci muszà pami´taç, ˝e mo˝na by∏o
stosowaç poziomy dok∏adnoÊci dla
grupy emisji o jeden poziom ni˝szy
ni˝ poziomy okreÊlone w tabeli 2
Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
sposobu monitorowania wielkoÊci
emisji substancji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2007 roku.

4

W najbli˝szym czasie na stronach
Ministerstwa Ârodowiska powinien
zostaç przed∏o˝ony do konsultacji
projekt nowego rozporzàdzenia
dot. monitorowania.
Dopiero po opublikowaniu rozporzàdzenia w Dzienniku Ustaw zak∏ady mogà si´ staraç o zmian´ lub
nowe zezwolenie na uczestnictwo
w systemie handlu uprawnieniami
do emisji z nowà metodykà rozliczania emisji.
Handel emisjami w przysz∏ym okresie stanowi bardzo wa˝ny temat,
ale obecnie trzeba zajàç si´ raportem rocznym za 2007 r., gdy˝ mamy
obowiàzek z∏o˝yç go do 31 marca
2008 r.

Je˝eli ktoÊ dokonywa∏ w ciàgu
2007 roku zmian w monitorowaniu,
to musi pami´taç, ˝e ka˝da zmiana
poziomu dok∏adnoÊci w trakcie
trwania okresu rozliczeniowego
pociàga za sobà zmian´ w zezwoleniu na uczestnictwo w systemie
handlu uprawnieniami do emisji,
wydawanego przez odpowiedni
organ administracji publicznej,
uwzgl´dniajàcego zmodyfikowane
poziomy dok∏adnoÊci oraz odpowiednià metodyk´. Wynika to z faktu
zmian w sposobie monitorowania,
który jest okreÊlony w zezwoleniu.
Raport roczny
W raporcie rocznym sporzàdzonym
wg ww. rozporzàdzenia powinny
si´ znaleêç nast´pujàce dane:
1) numer KPRU na pierwszej stronie raportu,
2) numer REGON, NIP, kod PKD
podstawowego rodzaju dzia∏alnoÊci,
3) wartoÊci opa∏owe stosowanych
paliw,
4) zawartoÊci % w´gla w jednostce
masy surowca wykorzystywanego w procesie technologicznym,
5) g´stoÊci w przypadku iloÊci
paliw p∏ynnych podanej w m3,
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6) kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
7) skreÊlenie niepotrzebnych jednostek w tabelach, w których
pozostawiono wybór (np. Mg
lub m3),
8) podanie sumarycznej wielkoÊci
emisji, na podstawie której
dokonane zostanie umorzenie
uprawnieƒ w Rejestrze.
Zweryfikowany roczny raport powinien byç sporzàdzony oddzielnie
dla ka˝dej instalacji, z zastosowaniem zaokràgleƒ wielkoÊci podawanych w raporcie zgodnie z objaÊnieniami zawartymi w za∏àczniku
nr 12, punkt 2 Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 12 stycznia
2006 r. w sprawie monitorowania
wielkoÊci emisji substancji obj´tych
wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz.U.
Nr 16, poz. 124).
Poziomy dok∏adnoÊci wykorzystywane do okreÊlenia wielkoÊci emisji
wyliczonych w raporcie rocznym
powinny byç spójne z przepisami
Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie sposobu monitorowania
wielkoÊci emisji substancji obj´tych
wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji.
W 2007 roku obowiàzywa∏y wartoÊci zawarte w tabeli KCIE „WartoÊci opa∏owe (WO) i wskaêniki
emisji CO2 (WE) w 2004 roku”.
WartoÊci te sà dost´pne w Dzienniku
Urz´dowym Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska w publikacji pt. „Raport
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do
powietrza”, o którym mowa w za∏àczniku nr 1 do ww. rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska. Prezentowane prawid∏owe dane sà zgodne
z danymi zawartymi w krajowym
raporcie inwentaryzacyjnym za
2004 rok (NIR 2004 oraz CRF 2004),
przekazanym do Sekretariatu UN
www.dashofer.pl
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FCCC 31 grudnia 2006 r. Dane te
sà dost´pne równie˝ na stronie
internetowej Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji i Ministerstwa
Ârodowiska.
Prowadzàcy instalacj´ powinni
przes∏aç do KASHUE zweryfikowany raport roczny w oryginale,
spi´ty w ca∏oÊç lub jako kserokopia
poÊwiadczona na ka˝dej stronie za
zgodnoÊç z orygina∏em. Prowadzàcy
instalacj´ powinien równie˝ przes∏aç raport w wersji elektronicznej.
Niewywiàzanie si´ z ustawowych
obowiàzków spowoduje zabloko-

wanie konta w Krajowym Rejestrze
Uprawnieƒ oraz brak mo˝liwoÊci
wykonywania w rejestrze operacji.

✔

wystàpi do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Ârodowiska o przeprowadzenie kompleksowej kontroli
instalacji i na∏o˝enie stosownych kar.

WA˚NE!

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784),
ka˝dy prowadzàcy instalacj´ przedk∏ada Krajowemu Administratorowi
zweryfikowany roczny raport w terminie do 31 marca ka˝dego roku.

Za brak uprawnieƒ do emisji na
pokrycie rzeczywistych wielkoÊci
emisji w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego ustawa o handlu
emisjami przewiduje kary jednostkowe w wysokoÊci:
➢ 40 euro/ton´ CO2 w latach
2005-2007,
➢ 100 euro/ton´ CO2 od 1 stycznia
2008 r.
■

W przypadku nienades∏ania zweryfikowanych raportów do dnia
31 marca Krajowy Administrator

Zbigniew Bieƒko

Porady prawne
Marsza∏kowie zast´pujà wojewodów
Od 1 stycznia 2008 r. niektóre kompetencje i zadania z dziedziny
ochrony Êrodowiska, gospodarki
odpadami i prawa wodnego
przesz∏y z wojewodów na marsza∏ków województwa.

Zmiana kompetencji wynika z wejÊcia w ˝ycie przepisów uchwalonych jeszcze w 2005 roku – chodzi
o ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie niektórych ustaw
w zwiàzku ze zmianami w podziale
zadaƒ i kompetencji administracji
terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462 ze zmianami).
Zmiana kompetencji organu, tj. zastàpienie kompetencji wojewody
kompetencjà marsza∏ka województwa wià˝e si´ te˝ z dalej idàcymi
zmianami w organizacji administracji.
Od 1 stycznia dotychczasowi pracownicy urz´dów wojewódzkich
zajmujàcy si´ przeniesionymi zadaniami stajà si´ pracownikami urz´dów marsza∏kowskich, a niezb´dny
do tego majàtek paƒstwowy przechodzi na samorzàd.
www.dashofer.pl

Zmiany kompetencji
w zakresie ochrony
Êrodowiska
W dziedzinie ochrony Êrodowiska
marsza∏kowie zast´pujà wojewodów
w wykonywaniu mi´dzy innymi
nast´pujàcych zadaƒ:
➢ prowadzenie bazy danych zawierajàcej informacje na temat
programów ochrony powietrza,
map akustycznych, programów
ochrony Êrodowiska przed ha∏asem,
➢ opiniowanie postanowienia ustalajàcego zakres raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko;
➢ okreÊlanie przyczyny przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
➢ przedstawianie projektu uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza, który b´dzie
uchwalony przez sejmik wojewódzki;
➢ sejmik wojewódzki b´dzie te˝
podejmowaç uchwa∏y okreÊlajàce rodzaje lub jakoÊç paliw
dopuszczonych do stosowania –
aby zapobiec negatywnemu od-

➢

➢

➢

➢

➢

➢

dzia∏ywaniu na Êrodowisko lub
zabytki;
przeprowadzanie konsultacji w sprawie zanieczyszczeƒ powietrza
przenoszonych z innego paƒstwa
oraz informowanie ministra Êrodowiska o wynikach konsultacji;
powiadamianie spo∏eczeƒstwa
o ryzyku wystàpienia przekroczeƒ dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu;
nak∏adanie obowiàzku prowadzenia pomiarów na przedsi´biorstwa, które wprowadzajà substancje do powietrza;
prowadzenie rejestru rodzaju,
iloÊci oraz miejsc wyst´powania
substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska;
w drodze postanowienia marsza∏ka województwa nast´puje
wszcz´cie post´powania negocjacyjnego dotyczàcego treÊci
programu dostosowawczego;
na rachunek w∏aÊciwego marsza∏ka województwa majà byç
uiszczane koszty post´powania
negocjacyjnego, obcià˝ajà prowadzàcego instalacj´ ubiegajàcego si´ o ustalenie programu
dostosowawczego;
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➢ powo∏ywanie

wojewódzkich
komisji do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko, które
stajà si´ organami opiniodawczo-doradczymi marsza∏ków;
➢ zatwierdzanie programu dostosowawczego oraz wydawanie
pozwolenia zintegrowanego
na korzystanie ze Êrodowiska
na warunkach w nich okreÊlonych,
➢ zobowiàzywanie do zap∏aty sankcji pieni´˝nej w razie niezrealizowania programu dostosowawczego.

w wykonywaniu mi´dzy innymi
nast´pujàcych zadaƒ:
➢ ustalanie linii brzegowej dla
wód granicznych oraz Êródlàdowych dróg wodnych,
➢ wydawanie pozwolenia wodnoprawnego, jeÊli szczególne
korzystanie z wód lub eksploatacja
urzàdzeƒ zwiàzane sà z przedsi´wzi´ciami, które mogà znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko.

Zmiany kompetencji
w zakresie prawa
wodnego

W dziedzinie gospodarki odpadami
marsza∏kowie zast´pujà wojewodów
w wykonywaniu mi´dzy innymi
nast´pujàcych zadaƒ:
➢ wydawanie zezwoleƒ na spalanie odpadów poza przeznaczo-

W dziedzinie prawa wodnego marsza∏kowie zast´pujà wojewodów

Zmiany kompetencji
w zakresie gospodarki
odpadami

➢
➢
➢
➢

nymi do tego instalacjami lub
urzàdzeniami,
wydawanie Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
wydawanie zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
zatwierdzanie instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów,
które mogà znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko.
■
Micha∏ Kuliƒski

§

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami
w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462 ze zmianami).

Porady prawne
Wymagania ochrony Êrodowiska w studium gminnym i miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy musi byç sporzàdzone, zgodnie z art. 10 ust. 1.
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzgl´dnieniem
m.in. stanu Êrodowiska.

Dotyczy to stanu rolniczej i leÊnej
przestrzeni produkcyjnej, wielkoÊci
i jakoÊci zasobów wodnych oraz
wymogów ochrony Êrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego,
wyst´powania obiektów i terenów
chronionych na podstawie przepisów
odr´bnych, wyst´powania obszarów
naturalnych zagro˝eƒ geologicznych, wyst´powania udokumentowanych z∏ó˝ kopalin oraz zasobów
wód podziemnych. W studium
nale˝y okreÊliç m.in. obszary oraz
zasady ochrony Êrodowiska i jego
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk,
obszary i zasady ochrony dzie-
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dzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó∏czesnej,
obszary wymagajàce przekszta∏ceƒ, rehabilitacji lub rekultywacji.
Wspomniane wymagania, kierowane pod adresem studium, ustawa
traktuje w kategoriach obowiàzków.
Projekt studium jest sporzàdzany
przez wójta i wymaga zaopiniowania (bàdê nawet uzgodnienia
m.in. przez wojewod´ oraz organy
gmin sàsiednich (art. 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).
Jeszcze bardziej rozbudowany zestaw
wymagaƒ, majàcych zabezpieczyç
interesy ochrony Êrodowiska, formu∏uje ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym pod adresem planu
zagospodarowania przestrzennego.
Art. 15, ust. 1 wymaga w pierwszym rz´dzie, aby w planie ustalono m.in. zasady ochrony Êrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa
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kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó∏czesnej, granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegajàcych ochronie,
ustalonych na podstawie odr´bnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak˝e nara˝onych na
niebezpieczeƒstwo powodzi oraz
zagro˝onych osuwaniem si´ mas
ziemnych, granice obszarów wymagajàcych przekszta∏ceƒ lub rekultywacji.
Obowiàzkowe jest równie˝ do∏àczenie do planu prognozy wp∏ywu
jego ustaleƒ na Êrodowisko przyrodnicze, co wynika obecnie z koniecznoÊci przeprowadzenia wobec projektu planu procedury oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko (art. 40 ust. 1
pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska). Wymagania,
jakim powinna odpowiadaç taka
prognoza, w sposób szczegó∏owy
okreÊla rozporzàdzenie Ministra Ârowww.dashofer.pl
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dowiska z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinna odpowiadaç
prognoza oddzia∏ywania na Êrodo-

!

wisko dotyczàca projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 197, poz. 1667).
■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póên. zm.).

Temat numeru

Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko na lata
2007-2013 – 4,8 miliarda euro na inwestycje Êrodowiskowe
25 stycznia 2008 r. zosta∏ przyj´ty Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko w ramach
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013. WczeÊniej
3 stycznia br. zosta∏a przyj´ta
przez rzàd uchwa∏a w sprawie
realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko 2007-2013, zatwierdzonego przez Komisj´ Europejskà 5 grudnia 2007 r.

¸àczna wielkoÊç Êrodków finansowych zaanga˝owanych w realizacj´
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (POIÂ) na lata
2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro,
z czego wk∏ad unijny b´dzie wynosiç 27,9 mld euro, natomiast wk∏ad
krajowy – 9,7 mln euro.
Ârodki na realizacj´ tego programu
pochodzà z Funduszu SpójnoÊci
(FS) oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Zgodnie z projektem rozporzàdzenia rady wprowadzajàcego przepisy
ogólne dotyczàce EFRR, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego i FS
(rozporzàdzenia ogólnego) Komisja
Europejska przygotowa∏a projekt
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW), dotyczàcych spójnoÊci
spo∏ecznej, gospodarczej i terytorialnej, okreÊlajàcych ramy dla interwencji funduszy w latach 2007-2013.
Na podstawie SWW ka˝dy kraj
cz∏onkowski, b´dàcy beneficjentem
funduszy, przygotowuje Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia
(NSRO).

www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Na podstawie tego dokumentu przygotowane zosta∏y programy operacyjne, b´dàce podstawowym instrumentem realizacji zapisanych w NSRO
priorytetów.

Program zgodnie z NSRO stanowi
jeden z programów operacyjnych,
b´dàcych podstawowym narz´dziem do osiàgni´cia za∏o˝onych
w nich celów przy wykorzystaniu
Êrodków z Funduszu SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIÂ jest równie˝ wa˝nym
instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizboƒskiej, a wydatki
na cele priorytetowe UE stanowià
w ramach programu 66,23 proc.
ca∏oÊci wydatków ze Êrodków unijnych.
W ramach polityki spójnoÊci UE
POIÂ realizuje dzia∏ania w zakresie
zwi´kszania atrakcyjnoÊci Polski
jako Paƒstwa Cz∏onkowskiego Unii
przez popraw´ dost´pnoÊci, zapewnienie odpowiedniej jakoÊci i poziomu us∏ug oraz ochron´ potencja∏u
Êrodowiska – priorytety wskazane
w Strategicznych Wytycznych
Wspólnoty na lata 2007-2013.
Priorytety finansowane z Funduszu SpójnoÊci sà zgodne z okreÊlonymi w Traktacie celami tego
funduszu, a realizowane projekty
w ramach transportowych sieci
transeuropejskich sà zgodne z rozporzàdzeniem dotyczàcym Funduszu SpójnoÊci.
W sektorze Êrodowiska priorytety
sà spójne z programem dzia∏aƒ na
rzecz ochrony Êrodowiska (Decyzja

1600/2002/WE z dnia 22 lipca
2002 r. ustanawiajàca szósty wspólnotowy program dzia∏aƒ w zakresie
Êrodowiska naturalnego – Dz. Urz.
WE, L 242 z dn. 10 wrzeÊnia 2002 r.).
W tym kontekÊcie wspierane sà
równie˝ obszary zwiàzane ze zrównowa˝onym rozwojem, które przynoszà korzyÊci Êrodowiskowe.

✔

PAMI¢TAJ!

Zgodnie z celem g∏ównym programu
wybór priorytetów odpowiada tym
obszarom, które w diagnozie zosta∏y
uznane za podstawowe dla wzrostu
atrakcyjnoÊci Polski i jej regionów.

Ze Êrodków UE dost´pnych w ramach POIÂ na ochron´ Êrodowiska
zostanie przeznaczonych 18% –
4,8 mld euro (pozosta∏e: Transport
– 71%, Energetyka – 6%, Kultura –
2%, Zdrowie – 1%, Szkolnictwo
wy˝sze – 2%).
Ponadto dodatkowe Êrodki zosta∏y
przewidziane na pomoc technicznà
w wysokoÊci 581,3 mln euro.
WÊród pi´tnastu priorytetów realizowanych w ramach programu na
pierwszym miejscu znalaz∏a si´ gospodarka wodno-Êciekowa, na którà
przeznaczono 3 275,2 mln euro
(w tym 2 783,9 mln euro z FS).
Pozosta∏e priorytety z zakresu
ochrony Êrodowiska otrzyma∏y
analogicznie gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi –
1430,3 mln euro (w tym 1215,7 mln
euro z FS), zarzàdzanie zasobami
i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom
Êrodowiska – 655,0 mln euro (w tym
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556,8 mln euro z FS), przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska – 667,0 mln euro (w tym
200,0 mln euro z EFRR), ochrona
przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym
89,9 mln euro z EFRR).
Projekty w ramach priorytetów sà
komplementarne z 16 Regionalnymi
Programami Operacyjnymi (RPO).
W programach tych ze Êrodków
EFRR sà planowane do realizacji
indywidualne projekty dotyczàce
oczyszczania Êcieków oraz zaopatrzenia w wod´ w aglomeracjach
od 2000 RLM do 15 000 RLM. Natomiast w ramach POIÂ planowane
sà do realizacji projekty finansowane
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
w aglomeracjach od 15 000 RLM.
Poza tym w przypadku aglomeracji
mi´dzy 2 tys. RLM a 15 tys. RLM
realizowane b´dà projekty ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ramach
POIÂ w grupie projektów, dla
których podmiotem odpowiedzialnym za koordynacj´ b´dzie w∏aÊciwy
miejscowo Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Projekty w ramach Priorytetu sà równie˝ komplementarne
z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013).
W ramach PROW 2007-2013 w zakresie podstawowych us∏ug dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej realizowane b´dà projekty dotyczàce
zaopatrzenia w wod´ i gospodarki
Êciekowej w miejscowoÊciach poni˝ej 2 tys. RLM.
W zakresie gospodarki odpadami,
przewidziane w Wojewódzkich
Programach Gospodarki Odpadami,
planowane sà ze Êrodków EFRR
projekty w zakresie rekultywacji
terenów zdegradowanych na cele
inne ni˝ Êrodowiskowe o wartoÊci
do 5 mln euro. Natomiast w ramach
POIÂ projekty finansowane na cele
przyrodnicze ze Êrodków Funduszu

8

SpójnoÊci przekroczà wartoÊç 5 mln
euro. Ze Êrodków EFRR sà planowane do realizacji projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
o wartoÊci do 10 mln euro, a tak˝e
regulacja cieków wodnych, tworzenie polderów (w tym zalesianie)
oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, budowa i modernizacja ma∏ych zbiorników wielozadaniowych o pojemnoÊci mniejszej
ni˝ 10 mln m3 i stopni wodnych.
Natomiast w ramach POIÂ planowane sà do realizacji projekty finansowane ze Êrodków FS powy˝ej
tych wielkoÊci, wskazane w liÊcie
indykatywnej oraz ponadregionalne
programy ma∏ej retencji, urzàdzenia wodne o I oraz II klasie budowli
wodnych. W przypadku projektów
z zakresu nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i monitoringu jego
stanu w ramach RPO b´dà realizowane projekty poni˝ej 1 mln euro.
Natomiast w ramach POIÂ ze Êrodków FS b´dà mog∏y równie˝ uzyskaç
wsparcie projekty powy˝ej 1 mln
euro. W RPO ze Êrodków EFRR sà
planowane do realizacji projekty dotyczàce wsparcia dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zakresie
systemów zarzàdzania Êrodowiskowego, racjonalizacji gospodarki
zasobami i odpadami, gospodarki
wodno-Êciekowej, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami przemys∏owymi lub niebezpiecznymi,
wdra˝ania najlepszych dost´pnych
technik. W ramach POIÂ planowane
sà do realizacji projekty finansowane
ze Êrodków EFRR dotyczàce du˝ych
przedsi´biorstw, w tym w zakresie
ochrony powietrza projekty dla
du˝ych êróde∏ spalania powy˝ej
50 MW zapisane w za∏àczniku do
Traktatu Akcesyjnego.
Równie˝ projekty nieprzekraczajàce
wartoÊci 0,1 mln euro w postaci
budowy przejÊç dla zwierzàt i likwidacji barier, projektów z zakresu
zachowania ró˝norodnoÊci gatunkowej i edukacji ekologicznej, kam-
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panii promocyjnych i informacyjnych oraz imprez masowych o wartoÊci poni˝ej 0,5 mln euro. Natomiast w ramach POIÂ planowane
sà do realizacji projekty finansowane
ze Êrodków EFRR powy˝ej wskazanych wartoÊci, bardziej kompleksowe, a w przypadku dzia∏aƒ promocyjnych i informacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

✔

WA˚NE!

W programach regionalnych ze
Êrodków EFRR planowane sà do
realizacji projekty w zakresie ochrony
siedlisk o wartoÊci poni˝ej 0,1 mln
euro, budowy infrastruktury s∏u˝àcej
promocji obszarów Natura 2000,
w tym centrów edukacji ekologicznej.

Wspó∏finansowanie
ze Êrodków publicznych
Poziom wspó∏finansowania ze Êrodków wspólnotowych wynosi 85%
wszystkich Êrodków publicznych.
Obok Êrodków publicznych w realizacj´ POIÂ b´dà zaanga˝owane
tak˝e Êrodki prywatne – pomoc kierowana do przedsi´biorstw b´dzie
podlega∏a zasadom konkurencji.
¸àcznà wartoÊç Êrodków prywatnych przyj´to w wysokoÊci 1 025 mln
euro. W ramach programu przewidziano rezerw´ w wysokoÊci 5%
Êrodków EFRR, a 71,8% ca∏oÊci
Êrodków zostanie przeznaczonych
na kategorie interwencji obj´te tzw.
zasadà „eamarkingu”, czyli zostanie na osiàgni´cie celów Strategii
Lizboƒskiej.
Zgodnie z przepisami dotyczàcymi
EFRR, Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego (EFS) i Funduszu SpójnoÊci (FS) Instytucja Zarzàdzajàca
jest odpowiedzialna za skutecznoÊç,
efektywnoÊç i prawid∏owoÊç zarzàdzania oraz wdra˝ania programu
operacyjnego. Instytucjà Zarzàdzajàcà POIÂ jest minister w∏aÊciwy
ds. rozwoju regionalnego i odpowiedzialny jest mi´dzy innymi za
zapewnienie, ˝e dzia∏ania wyznaczone do finansowania sà zgodne
www.dashofer.pl
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z kryteriami majàcymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz
na zasadzie stosownych zasad
wspólnotowych i krajowych przez
ca∏y okres wdra˝ania, kontrol´ dostarczania produktów i Êwiadczenia
us∏ug wspó∏finansowanych. Wydatki
zadeklarowane dla dzia∏aƒ muszà
byç rzeczywiÊcie poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi
i krajowymi.

✔

4)

5)

WA˚NE!

Wymagany jest system rejestrowania i przechowywania w formie
skomputeryzowanej szczegó∏owych
danych ksi´gowych dla ka˝dego dzia∏ania w ramach programu operacyjnego oraz zbierania danych dotyczàcych realizacji, niezb´dnych do zarzàdzania finansami, monitorowania,
kontroli i oceny.

6)

7)

Beneficjenci oraz inne organy zaanga˝owane w realizacj´ dzia∏aƒ muszà
prowadziç system oddzielnej rachunkowoÊci lub nadaç w∏aÊciwy kod 8)
ksi´gowy wszystkim transakcjom
odnoszàcym si´ do danego dzia∏ania.
Wymagane jest ustanowienie procedur dla zapewnienia, ˝e wszystkie 9)
dokumenty zwiàzane z wydatkami
i audytem, niezb´dne dla zapewnienia w∏aÊciwej Êcie˝ki audytu, b´dà
przechowywane zgodnie z postanowieniami Rady WE i przekazywanie Komisji Europejskiej rocznej prognozy wydatków programu
na bie˝àcy i nast´pny rok.
10)
Instytucja Zarzàdzajàca (IZ) przekazuje Instytucjom PoÊredniczàcym (IP) (w∏aÊciwym ministrom)
realizacj´ zadaƒ w zakresie m.in.:
1) monitorowania przygotowania
wniosków o dofinansowanie
projektów,
2) dokonywanie oceny wniosków
sk∏adanych przez beneficjentów zgodnie z procedurà oraz
podejmowanie decyzji o wspó∏finansowaniu wybranych do
realizacji projektów,
3) zapewnienia, ˝e wybór projektów do finansowania nast´puje
www.dashofer.pl

zgodnie z kryteriami stosowanymi dla programu operacyjnego,
zawierania z beneficjentami
umów o dofinansowanie projektów z EFRR oraz FS,
realizacji zadaƒ w zakresie zarzàdzania finansowego na poziomie priorytetu (grupy priorytetów – w tym: weryfikacja wniosków o p∏atnoÊç sporzàdzonych
przez beneficjentów, sporzàdzanie zbiorczych wniosków
o p∏atnoÊç dla odpowiednich
priorytetów, przekazywanie
wniosków o p∏atnoÊci do Instytucji Certyfikujàcej,
obs∏ugi rachunków bankowych
zwiàzanych z realizacjà programu w IP, dokonywania p∏atnoÊci na rzecz beneficjentów,
odzyskiwania od beneficjentów kwot nieprawid∏owo wydatkowanych, opracowanie wieloletnich i rocznych prognoz
p∏atnoÊci dla odpowiednich priorytetów,
nadzoru nad zachowaniem przez
beneficjentów oddzielnego systemu rachunkowoÊci dla Êrodków wspólnotowych,
prowadzenia dzia∏aƒ informacyjnych i promujàcych program
zgodnie z planem, otwarcia
i obs∏ugi rachunków s∏u˝àcych
do obs∏ugi POIÂ, na poziomie
IP oraz zapewnienie otwarcia
odpowiednich rachunków na
poziomie beneficjentów,
zapewnienia istnienia systemu
rejestrowania i przechowywania
w formie elektronicznej szczegó∏owych rejestrów ksi´gowych
dla ka˝dego projektu w ramach
priorytetu oraz gromadzenia
danych niezb´dnych dla zarzàdzania finansowego, monitoringu,
weryfikacji, audytów i oceny.

Procedury wyboru
projektów w ramach POIÂ
Zostanà one okreÊlone w odniesieniu do poszczególnych priorytetów
z uwzgl´dnieniem odnoszàcych si´
do danego obszaru interwencji prze-

pisów polskich i unijnych oraz specyfiki danego komponentu programu, w oparciu o okreÊlone regu∏y.
Projekty kluczowe dla programu
operacyjnego b´dà identyfikowane
przez IZ we wspó∏pracy z IP w drodze strategicznego wyboru na podstawie odpowiednich dokumentów
strategicznych i programowych.
Indykatywna lista du˝ych projektów (w rozumieniu regulacji UE)
stanowi za∏àcznik do programu
operacyjnego. Umieszczenie projektu
na liÊcie oznacza jego wst´pnà akceptacj´ do finansowania w ramach
POIÂ, czyli w konsekwencji – uznanie kosztów jego przygotowania,
niezb´dnego dla ostatecznego zatwierdzenia projektu, za koszty
kwalifikowane do wspó∏finansowania zgodnie z ustalonymi zasadami.
Ponadto IZ we wspó∏pracy z IP
w poczàtkowym okresie realizacji
programu opracuje list´ innych
projektów kluczowych, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
Komitetowi Monitorujàcemu program. Umieszczenie projektu na tej
liÊcie b´dzie oznacza∏o jego wst´pnà
akceptacj´ do dofinansowania, czyli
uznanie kosztów jego przygotowania za koszty kwalifikowane.
Decyzja o finansowaniu projektu
i podpisanie umowy (lub przes∏anie
informacji dotyczàcych projektu do
KE w celu podj´cia decyzji) b´dzie
podejmowana przez IZ lub IP po
otrzymaniu ca∏ej niezb´dnej dokumentacji i jej weryfikacji z punktu
widzenia wymogów programu.
W POIÂ nie przewiduje si´ na etapie
wyboru projektów powo∏ywania
gremiów z udzia∏em partnerów
spo∏ecznych. W ocenie technicznej
projektów, za którà odpowiedzialne
b´dà instytucje poÊredniczàce, b´dà
uczestniczyç eksperci zewn´trzni
niezale˝ni od instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie procedury
konkursowej. Finansowanie ich
us∏ug mo˝e nast´powaç ze Êrodków
pomocy technicznej.
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Konkursy b´dà przeprowadzone na
podstawie regulaminów, okreÊlajàcych precyzyjnie poszczególne kryteria. Konkursy b´dà mieç charakter
otwarty w sensie terminu sk∏adania
wniosków, czyli rozpatrywanie
wniosków odbywaç si´ b´dzie na
bie˝àco, w regularnych odst´pach
czasu, a nie w wyznaczonych, indywidualnych terminach (z wyjàtkiem przewidywania jednorazowego
wyczerpania dost´pnych Êrodków).
Wnioski o dofinansowanie
System wdra˝ania projektów jest
odmienny dla projektów pomocy
technicznej, których beneficjentami b´dà wszystkie kwalifikujàce
si´ instytucje – oprócz IZ i IPZ oraz
dla projektów, których beneficjentami b´dà IPZ lub IZ. System
wdra˝ania projektów pomocy technicznej, których beneficjentami
b´dà beneficjenci projektów inwestycyjnych wspó∏finansowanych
z POIÂ o docelowej ∏àcznej wartoÊci
powy˝ej 500 mln euro oraz Instytucje Wdra˝ajàce, tj. wszystkie
instytucje, które mogà ubiegaç si´
o wsparcie z pomocy technicznej
– poza IPZ i IZ.
Potencjalni beneficjenci projektów
pomocy technicznej sk∏adajà wnioski o dofinansowanie do Instytucji
PoÊredniczàcych, które dokonujà
oceny formalnej i merytorycznej
wniosków, podejmujà decyzj´

o przyznaniu dofinansowania dla projektu i podpisujà z beneficjentem
Umow´. Wnioski o dofinansowanie
projektu w ramach pomocy technicznej przygotowane przez IPZ
i IZ powinny byç sk∏adane do IZ.
W ramach IZ zostanie zapewniona
odpowiednia rozdzielnoÊç funkcji
zapewniajàca odr´bnoÊç komórki
przygotowujàcej wniosek od komórki dokonujàcej oceny wniosków
o dofinansowanie. IZ dokonuje
oceny formalnej i merytorycznej
z∏o˝onych wniosków o dofinansowanie, podejmuje decyzj´ o przyznaniu dofinansowania dla projektu
oraz podpisuje z IPZ Umowy o dofinansowanie. W przypadku wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez IZ projekty b´dà realizowane w oparciu o Decyzj´ wydanà
przez PS w MRR. Prawa i obowiàzki
beneficjenta zawarte w Decyzji
Ministra sà analogiczne do praw
i obowiàzków beneficjenta zawartych w umowie o dofinansowanie
zawieranej z innymi beneficjentami.
Instytucja certyfikujàca
W strukturze ministerstwa rozwoju
regionalnego utworzona zostanie
odr´bna komórka organizacyjna
(niezale˝na od instytucji zarzàdzajàcych) odpowiedzialna za certyfikacj´ wydatków ponoszonych
w ramach wszystkich programów
operacyjnych.

Do g∏ównych zadaƒ instytucji certyfikujàcej b´dà nale˝a∏y: poÊwiadczanie wobec Komisji Europejskiej
deklaracji wydatków poniesionych
przez beneficjentów oraz certyfikowanie wniosków o p∏atnoÊç przekazanych przez instytucje zarzàdzajàce lub instytucje poÊredniczàce.
Dla programu operacyjnego funkcje
Instytucji Audytowej pe∏ni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Zadania te sà wykonywane za
poÊrednictwem wyodr´bnionej
komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, tj. Departamentu
Certyfikacji i PoÊwiadczeƒ Ârodków
z Unii Europejskiej oaz urz´dów
kontroli skarbowej. Instytucja
Audytowa jest odpowiedzialna za
zapewnienie, ˝e audyty systemu
zarzàdzania i kontroli programu
operacyjnego oraz kontrole projektów przeprowadzane na podstawie
odpowiedniej próby sà przeprowadzane zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami audytu.
Dla projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
POIÂ beneficjent jest stronà umowy
o dofinansowanie, podpisywanej
z Instytucjà PoÊredniczàcà. Beneficjent musi przestrzegaç zasad zawartych w umowie o dofinansowanie oraz w odpowiednich rozporzàdzeniach.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej (Fundusz), zosta∏ zarejestrowany 4 stycznia 1990 r. Obecnie Fundusz ma status organizacji
pozarzàdowej (NGO – non-government organization). Fundusz od
wielu lat realizuje – w oparciu
o w∏asne Êrodki finansowe – szereg
programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju wsi
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i ma∏ych miast. Obejmujà one
obecnie g∏ównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich
oraz pozarolniczà ma∏à przedsi´biorczoÊç, tworzàcà nowe miejsca pracy i alternatywne êród∏a
zasilania finansowego lokalnych
spo∏ecznoÊci.

Wa˝nym celem tych programów jest
równie˝ szybkie i efektywne wspie-
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ranie absorpcji Êrodków pomocowych Unii Europejskiej.
Dotychczasowa
dzia∏alnoÊç Funduszu
W ciàgu ponad 15 lat dzia∏alnoÊci
Fundusz wniós∏ znaczàcy wk∏ad
w rozwój sektora rolnego oraz rozwój infrastruktury technicznej
i spo∏ecznej na terenach wiejskich
www.dashofer.pl
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w Polsce. Od momentu powstania
Fundacji do koƒca 2006 roku ze Êrodków Funduszu zawartych zosta∏o
18 317 umów kredytowych i dotacyjnych na ∏àcznà kwot´ blisko 909,5
mln z∏, umo˝liwiajàc zrealizowanie
inwestycji o wartoÊci ponad 4 mld z∏.

✔

WA˚NE!

Ze Êrodków Funduszu wybudowano
lub zmodernizowano blisko 180 sk∏adowisk odpadów wiejskich, a ponad
250 gmin doposa˝ono w kontenery do
gromadzenia odpadów, w ramach
programu dotowania ochrony Êrodowiska na terenach wiejskich.

Fundusz dzia∏a przez
udzielanie kredytów
i dotacji
Oprócz kredytów i dotacji, realizowanych w ramach regularnych,
d∏ugookresowych programów operacyjnych, Fundusz realizowa∏ i realizuje szereg programów doraênych,
cz´sto we wspó∏pracy z innymi podmiotami i instytucjami. WÊród nich
mo˝na wyró˝niç wspieranie programu budowy przyzagrodowych
oczyszczalni Êcieków za poÊrednictwem Fundacji Wspomagajàcej
Zaopatrzenie Wsi w Wod´.
Kredyty ze Êrodków Funduszu by∏y
i sà podstawowà formà realizacji
celów statutowych Funduszu. Sà
udzielane za poÊrednictwem banków w oparciu o regulaminy kredytowania, okreÊlone przez Fundacj´ oraz stosowne umowy o wspó∏pracy mi´dzy Fundacjà a bankami
kredytujàcymi. Oferta kredytowa
jest adresowana zarówno do jednostek samorzàdu terytorialnego,
jak i do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców oraz osób fizycznych
realizujàcych inwestycje na terenach wiejskich.
Wsparcie ochrony
Êrodowiska
Fundusz mo˝e finansowaç równie˝
przedsi´wzi´cia majàce istotne
www.dashofer.pl

znaczenie dla ochrony Êrodowiska.
Ârodki Funduszu skierowane na
dzia∏ania w zakresie ochrony Êrodowiska obj´te sà nast´pujàcymi
liniami kredytowymi:
➢ kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
wsi w wod´,
➢ kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania Êcieków komunalnych na terenach wiejskich,
➢ kredyty na przedsi´wzi´cia inwestycyjne na terenach wiejskich
w zakresie agroturystyki,
➢ subwencje w zakresie infrastruktury wiejskiej.
Kredyty na inwestycje
w zakresie zbiorowego
odprowadzania
i oczyszczania Êcieków
komunalnych na
terenach wiejskich
Przez 15 lat dzia∏alnoÊci Funduszu
kredyty na inwestycje w zakresie
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania Êcieków umo˝liwi∏y wybudowanie 6 oczyszczalni Êcieków oraz
281 km sieci kanalizacyjnej, do której przy∏àczono blisko 3 800 gospodarstw rolnych.
Przedmiot kredytowania
Przedmiotem kredytu mogà
byç:
➢ inwestycje w zakresie zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania
Êcieków, zlokalizowane na wsi
i w miastach do 10 tys. mieszkaƒców, zwiàzane z budowà,
modernizacjà i wyposa˝eniem
inwestycyjnym: oczyszczalni Êcieków komunalnych, kanalizacji
Êciekowej do odprowadzania
i transportu Êcieków komunalnych,
➢ zadaƒ inwestycyjnych wymienionych powy˝ej, realizowanych ∏àcznie, tzn. obejmujàcych
zarówno oczyszczalnie Êcieków
komunalnych, jak i kanalizacj´
Êciekowà.

Beneficjenci
Do ubiegania si´ o kredyt uprawnione sà:
➢ gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz porozumienia/zwiàzki
komunalne tych gmin,
➢ spó∏ki handlowe,
➢ inne osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, ale posiadajàce zdolnoÊç prawnà.
Do ubiegania si´ o kredyt uprawnione sà wy∏àcznie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz zwiàzki komunalne tych gmin, b´dàce
inwestorami inwestycji z zakresu
odprowadzania i oczyszczania
Êcieków.
Procedury wsparcia
Podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy,
z∏o˝ony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletnoÊç wniosku,
stan przygotowania inwestycji do
realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzgl´dnieniem wnioskowanego kredytu,
harmonogram realizacji inwestycji
itp. Do ka˝dego wniosku kredytowego wnioskodawca do∏àcza stosowne dokumenty okreÊlone w regulaminie i wniosku kredytowym.
Kredyty na inwestycje
w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia wsi w wod´
W ramach kredytowania inwestycji
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
wsi w wod´ powsta∏o 15 nowych
stacji wodociàgowych, wybudowano
ponad 2 tys. km sieci wodociàgowych i przy∏àczono do nich 19,8 tys.
gospodarstw rolnych.
Cele podlegajàce
kredytowaniu
Przedmiotem kredytowania mogà
byç inwestycje z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia wsi w wod´, zlokali-
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zowane na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leÊne
i inne otwarte osiedla wiejskie i ma∏e
miasta do 20 tys. mieszkaƒców,
obejmujàce:
➢ budow´ lub przebudow´ sieci
wodociàgowych;
➢ budow´ lub przebudow´ stacji
wodociàgowych;
➢ inwestycje wymienione powy˝ej, realizowane ∏àcznie.
Podmioty uprawnione
do ubiegania si´ o kredyt
Do ubiegania si´ o kredyt uprawnione sà:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz ich zwiàzki i porozumienia,
➢ spó∏ki handlowe,
➢ inne osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, ale posiadajàce zdolnoÊç prawnà.
Uwarunkowania
finansowe kredytu
Kredyty mogà byç udzielane do
wysokoÊci 80% wartoÊci kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto,
jednak maksymalna jednostkowa
kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏.
Tryb udzielania kredytów
Podstaw´ udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy,
z∏o˝ony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletnoÊç wniosku, stan
przygotowania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia
finansowego inwestycji z uwzgl´d-

nieniem wnioskowanego kredytu,
transzowanie kredytu, itp.
Kredyty na przedsi´wzi´cia
inwestycyjne na terenach
wiejskich w zakresie
agroturystyki
Istotnym elementem ró˝nicowania
i wzbogacania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenach wiejskich,
a tym samym elementem wspierania zrównowa˝onego rozwoju
terenów wiejskich mogà byç przedsi´wzi´cia gospodarcze w zakresie
szeroko rozumianej agroturystyki,
zwiàzanej zarówno z funkcjonujàcym gospodarstwem rolnym,
jak i z jego otoczeniem takim jak
lokalne walory przyrodniczo-ekologiczne.
Cele podlegajàce
kredytowaniu
Kredyty mogà byç udzielane na
sfinansowanie nak∏adów inwestycyjnych zwiàzanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejàcych przedsi´wzi´ç gospodarczych w zakresie agroturystyki na
wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkaƒców, obejmujàcych zakup, budow´, rozbudow´, modernizacj´,
adaptacj´ oraz pierwsze wyposa˝enie inwestycyjne obiektów.
Podmioty uprawnione do
ubiegania si´ o kredyt
O kredyt mogà ubiegaç si´:
➢ rolnicy i cz∏onkowie ich rodzin,
➢ inne osoby fizyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà,
➢ spó∏ki handlowe, o których mowa
w art. 1 par. 2 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek handlowych,
➢ organizacje pozarzàdowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadajàce osobowoÊç prawnà,
➢ gminy i zwiàzki mi´dzygminne.
Uwarunkowania
finansowe kredytu
Kredyty mogà byç udzielane
w dwóch plafonach, w zale˝noÊci
od wysokoÊci kwoty kredytu:
➢ w plafonie A – do 50000 z∏; kredytowaniem mo˝e byç obj´te
do 100% wartoÊci kosztorysowej
zadania inwestycyjnego brutto,
➢ w plafonie B – do 300000 z∏;
nie wi´cej ni˝ do 80% wartoÊci
kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto, zaÊ w przypadku
realizacji przedsi´wzi´ç/inwestycji obj´tych dofinansowaniem
ze Êrodków UE – do 100% wartoÊci kosztorysowej brutto przedsi´wzi´cia/inwestycji.
Okres kredytowania
Kredyty mogà byç udzielane na
okres do 5 lat, wliczajàc w to okres
karencji w sp∏acie kwoty kredytu
nieprzekraczajàcy 1 roku (liczony od
wyp∏aty pierwszej transzy kredytu).
Tryb udzielania kredytów
Podstaw´ udzielenia kredytu stanowi
pisemny wniosek o kredyt z∏o˝ony
w banku kredytujàcym, wed∏ug wzoru
stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupe∏niajàcymi, niezb´dnymi do podj´cia
decyzji kredytowej. Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu kredytu podejmuje
samodzielnie bank kredytujàcy. ■
Micha∏ Kuliƒski

Finanse
Koƒcowe wyniki weryfikacji projektów kluczowych POIÂ
W ciàgu ostatnich miesi´cy w jednym z najwa˝niejszych obszarów polskiej polityki spo∏eczno-
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-gospodarczej panuje niebywa∏y
chaos. Chodzi mianowicie o planowane na najbli˝sze lata ogrom-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2008

ne inwestycje w zakresie ochrony
Êrodowiska (a w∏aÊciwie przede
wszystkim w zakresie gospo-
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darki Êciekowej). Raz mamy na
liÊcie kilka setek projektów, po
kilku dniach zostaje kilkanaÊcie,
a potem znów jest kilka setek
(tylko jeszcze troch´ wi´cej ni˝
wczeÊniej).

W ostatnich tygodniach w tej sprawie pad∏o wiele nowych oÊwiadczeƒ. W Ministerstwie najwi´ksze
zainteresowanie budzi∏ jeden toruƒski projekt (mo˝na by∏o to wywnioskowaç z oÊwiadczenia Ministra),
który w kategoriach gospodarczych
nie nale˝a∏ do najistotniejszych.
Jednak w ostatnich tygodniach pojawi∏y si´ kwestie naprawd´ istotne
dla naszego kraju i sprawa wydaj´
si´ byç bliska fina∏u.
Zgodnie z informacjà Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego z 1 lutego
2008 r. zakoƒczy∏a si´ weryfikacja
Indykatywnej listy projektów indywidualnych, w tym m.in. do Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
Indywidualne projekty kluczowe to
najwa˝niejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbli˝szych
latach przy wykorzystaniu Êrodków
unijnych. Stanowià przedsi´wzi´cia o strategicznym znaczeniu, których wdro˝enie w istotny sposób
przyczynia si´ do przyspieszenia
rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
naszego kraju.
W wyniku weryfikacji ∏àczna liczba
projektów indywidualnych (podstawowych oraz rezerwowych) na
listach zmniejszy∏a si´ o 49% (w tym
iloÊç projektów podstawowych
o 33%, a rezerwowych o 78%), co
spowodowa∏o uwolnienie 22%
Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie (29343,46 mln z∏)
dotychczas alokowanych na projekty
indywidualne. Ârodki te zostanà
przeznaczone g∏ównie na wy∏anianie projektów w trybie konkursowym.
Do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych
www.dashofer.pl

dla POIÂ wpisanych zosta∏o 226
przedsi´wzi´ç, ktorych ∏àczna wartoÊç wynosi 146,24 mld z∏otych.
Na liÊcie podstawowej znalaz∏y si´
174 projekty o wartoÊci 118,63 mld
z∏otych. Natomiast 52 projekty,
których ∏àczna wartoÊç wynosi
27,61 mld z∏otych, stanowi list´
rezerwowà.
W kategorii ÂRODOWISKO liczba
projektów to 48 (tylko lista podstawowa, nie ma listy rezerwowej), koszt ca∏kowity to 12 626,48
mln z∏, a koszt dofinansowania to
6 887,79 mln z∏.

✔

WA˚NE!

Usuni´to 141 projektów z listy podstawowej oraz 208 projektów z listy
rezerwowej. Wolna alokacja do zagospodarowania: 9,49 mld z∏.

Projekty kluczowe muszà byç spójne
z zapisami programów. Tymczasem, gdy tworzono listy projektów
kluczowych, trwa∏y jeszcze negocjacje tych programów z Komisjà
Europejskà. Nie by∏ wi´c znany ich
ostateczny kszta∏t. Pojawi∏y si´
obawy odnoÊnie do spójnoÊci projektów z zapisami programów operacyjnych. Dopiero po zatwierdzeniu programów mo˝liwe by∏o dokoƒczenie prac nad tzw. linià demarkacyjnà, która zosta∏a ostatecznie
zatwierdzona 18 grudnia 2007 r.

✔

WA˚NE!

Linia demarkacyjna to dokument,
który zawiera kryteria pozwalajàce
wyeliminowaç mo˝liwoÊç dofinansowania takich samych projektów
w ramach kilku programów operacyjnych. Unijne prawo wyraênie
zabrania podwójnego finansowania
projektów.

Z∏amanie tej zasady oznacza koniecznoÊç zwrotu do unijnego bud˝etu ca∏ej przyznanej dotacji. Ponadto na listach znalaz∏o si´ wiele
projektów, które ze wzgl´du na
swojà skal´ i prognozowane oddzia∏ywanie na rozwój spo∏eczno-

-gospodarczy budzi∏y wàtpliwoÊç
co do strategicznego charakteru,
a tym samym zasadnoÊci nadania
im statusu kluczowych inwestycji
i przeznaczenia do realizacji w procedurze pozakonkursowej.
Dodatkowo alokacja finansowa dla
projektów kluczowych w ramach
poszczególnych priorytetów programów operacyjnych w wielu przypadkach znaczàco przekracza∏a alokacj´ finansowà dost´pnà dla danego
priorytetu oraz dla ca∏ego programu
operacyjnego.
W wielu przypadkach horyzont
czasowy projektu nie odpowiada∏
rzeczywistoÊci i doprecyzowania
wymaga∏y terminy realizacji projektów.
Z wi´kszoÊcià powy˝szych argumentów trudno si´ nie zgodziç. Na
koniec mo˝e warto zatrzymaç si´
na chwil´ nad innymi przytaczanymi argumentami. W dyskusji
oprócz argumentacji merytorycznej
mamy te˝ do czynienia z walkà
politycznà czy mo˝e raczej regionalnà. Jednym z podnoszonych
przez obecny resort argumentów
by∏ fakt umieszczenia na liÊcie
licznych projektów z województw,
z których pochodzili politycy poprzedniego uk∏adu rzàdowego
(m.in. Êwi´tokrzyskiego, ze s∏awnà
W∏oszczowà na czele). Wybory
poprzedniej ekipy by∏y polityczne
a nie merytoryczne – mog∏o to byç
przyczynà usuni´cia projektów z tych
województw.
Jednak uwa˝ny przeglàd obecnej
listy mo˝e prowadziç do wniosku,
˝e nic si´ nie zmieni∏o poniewa˝
na liÊcie, szczególnie wÊród projektów Êrodowiskowych, mamy do
czynienia z nadreprezentacjà – tym
razem ju˝ tylko jednego województwa – Êlàskiego. Tam ulokowane jest ok. 30% Êrodków.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ Pani
Minister Rozwoju Regionalnego
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pochodzi w∏aÊnie z tego regionu.
Sytuacja jest o tyle dobra, ˝e pozostajà jeszcze do dyspozycji Êrodki na przeprowadzenie konkursów.

Jednak pojawia si´ pytanie jakie
kryteria oka˝à si´ decydujàce w konkursach?

Dobre przygotowanie czy to, z jakiego województwa jest projekt? ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Kary pieni´˝ne za powodowanie ha∏asu
Podmiot posiadajàcy pozwolenie
zintegrowane albo pozwolenie
na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska i powodujàcy ha∏as przekraczajàcy poziomy okreÊlone
w tym pozwoleniu, podlega karze pieni´˝nej.

WysokoÊç kary pieni´˝nej za ha∏as
ustalana jest na podstawie stawek
okreÊlonych w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie wysokoÊci jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu (Dz.U. 120, poz. 1285).
Stawki zosta∏y zró˝nicowane ze
wzgl´du na por´ doby (ni˝sze w porze
dnia, wy˝sze w porze nocy) oraz
w zale˝noÊci od wielkoÊci przekroczenia (od 1do 5 dB, powy˝ej 5 do
10 dB, powy˝ej 10 do 15 dB i powy˝ej 15 dB). Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu podlegajà co roku waloryzacji i te obowiàzujàce w 2008 roku
zosta∏y og∏oszone w obwieszczeniu

Ministra Ârodowiska z dnia 18 wrzeÊnia 2007 r., w za∏àczniku nr 5 (M.P.
Nr 65, poz. 732).
Kar´ pieni´˝nà za ha∏as, podobnie
jak kary za odpady, za emisje do
powietrza i za szczególne korzystanie z wód, wymierza wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska.
Podstaw´ na∏o˝enia na podmiot
kary stanowi stwierdzenie przez
inspektora przekroczenia okreÊlonych w pozwoleniu poziomów
ha∏asu. Inspektor zobowiàzany jest
uwzgl´dniaç poziom ha∏asu w takim
punkcie pomiarowym, w którym
przekroczenie poziomu ma wartoÊç
najwy˝szà dla pory dnia i dla pory
nocy.
O stwierdzeniu przekroczenia poziomu ha∏asu inspektor zawiadamia,
w terminie 21 dni od wykonania
pomiarów, podmiot dokonujàcy
emisji ha∏asu, przekazujàc mu jednoczeÊnie wyniki pomiarów, a nast´pnie:

1) wydaje decyzj´ w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnàcej,
zawierajàcà wielkoÊç przekroczenia w skali doby, wymiar kary
i termin poczàtku biegu kary
(dzieƒ zakoƒczenia wykonywania pomiarów);
2) na podstawie ostatecznej decyzji
ustalajàcej wymiar kary biegnàcej wydaje decyzj´ o wymierzeniu kary za okres, w którym
trwa∏o przekroczenie poziomu
ha∏asu.
Wojewódzki inspektor nie wszczyna
jednak post´powania w sprawie
wymierzenia kary, je˝eli jej przewidywana wysokoÊç nie przekroczy 800 z∏.
Podmiot, któremu wymierzono
kar´ zobowiàzany jest do jej wp∏aty
na rachunek w∏aÊciwego wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary sta∏a si´ ostateczna. ■
Redakcja

Finanse
Op∏aty za odpady umieszczone na sk∏adowiskach w 2008 roku
Jednostkowe stawki op∏at za
umieszczenie odpadów komunalnych na sk∏adowisku zawiera
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (Dz. U.
Nr 260, poz. 2176) – w wersji obowiàzujàcej od 1 stycznia 2008 r.
wprowadzonej na podstawie
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rozporzàdzenia Rady Ministrów
z 6 czerwca 2007 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106,
poz. 723).

Od poczàtku 2008 r. roku obowiàzujà wy˝sze stawki za sk∏adowanie
odpadów komunalnych na sk∏ado-
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wiskach odpadów (w przypadku
niektórych rodzajów odpadów komunalnych nawet blisko 4-krotnie
wy˝sze).
Do tej pory kierowanie odpadów na
sk∏adowiska by∏o najtaƒsze. Jednak
przy nowych stawkach od 2008 roku
sk∏adowanie odpadów b´dzie dro˝sze ni˝ recykling. Podwy˝szone
www.dashofer.pl
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stawki majà nak∏oniç g∏ównie wytwórców odpadów komunalnych
do nasilenia dzia∏aƒ w kierunku
segregowania odpadów, co umo˝liwi skierowanie ich do recyklingu.
W ten sposób ustawodawca dà˝y
do realizacji przepisów UE (dyrektywy 1999/31/EC). Wymagajà one,
aby do 2010 r. masa odpadów komunalnych, trafiajàcych na polskie
sk∏adowiska nie by∏a wi´ksza ni˝
75% masy odpadów unieszkodliwionych w ten sposób w 1995 r. ■
Micha∏ Kuliƒski

?

Pytania i odpowiedzi
Kto mo˝e byç zwolniony
z ponoszenia op∏aty za
wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza?

Obowiàzek wnoszenia op∏aty uchylony zosta∏ w przypadku, gdy kwota nale˝nej op∏aty jest niewielka, to
jest sytuuje si´ poni˝ej dolnej granicy op∏acalnoÊci tego instrumentu.
Odst´puje si´ mianowicie od obowiàzku p∏acenia op∏aty, której pó∏roczna wysokoÊç wnoszona na rachunek urz´du marsza∏kowskiego
nie przekracza 400 z∏.
Nale˝y tu zaznaczyç, ˝e zwolnienie
z obowiàzku wniesienia tak wyliczonej op∏aty powstaje z mocy prawa
i – w przeciwieƒstwie do przepisów
obowiàzujàcych do 31 grudnia
2001 r. – nie le˝y w kompetencji
organów administracji.
Kwota, poni˝ej której odst´puje si´
od p∏acenia op∏aty, mo˝e zostaç
ustalona w poszczególnych woje-

Wykaz zmian w prawie
Co nowego w prawie
WejÊcie w ˝ycie
29 stycznia 2008 r.
Wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 stycznia
2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami zwiàzanymi z odnawialnymi
êród∏ami energii (Dz. U. Nr 14, poz. 89).
Wa˝ne terminy
Do 28.02.2008
Przekazanie informacji wynikajàcych z ewidencji substancji kontrolowanych za rok 2007.
Do 29.02.2008
Wniesienie op∏aty rocznej za sprz´t elektryczny i elektroniczny.
Do 31.03.2008
Sprawozdanie przedk∏adane ministrowi w∏aÊciwemu ds. Êrodowiska
z realizacji krajowego programu oczyszczania Êcieków komunalnych.
Do 31.03.2008
Sprawozdanie o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej za rok 2007.
Do 31.03.2008
Wniesienie op∏aty produktowej za rok 2007.
Do 31.03.2008
Wniesienie op∏aty produktowej nale˝nej za nieosiàgni´cie wymaganego
poziomu odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych za rok 2007.
Do 31.03.2008
Sprawozdanie o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej za rok 2007.
Do 31.03.2008
Wniesienie op∏aty za substancje kontrolowane wprowadzone po raz
pierwszy do obrotu w 2007 roku.
Do 31.03.2008
Sprawozdanie o op∏acie za brak sieci zbierania pojazdów.
Do 31.03.2008
Roczne sprawozdanie o op∏acie produktowej – zu˝yty sprz´t.
Do 31.03.2008
Sprawozdanie o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane
wprowadzone po raz pierwszy do obrotu w 2007 roku.
Do 31.03.2008
Zweryfikowany raport do rozliczenia uprawnieƒ do emisji CO2 za 2007 rok.
Do 31.03.2008
Wniesienie op∏aty za brak sieci zbierania pojazdów.
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nie przekracza 400 z∏, nie oznacza
zwolnienia podmiotu wprowadzajàcego gazy lub py∏y do powietrza
z koniecznoÊci przedk∏adania marsza∏kowi województwa wykazów
zawierajàcych informacje o iloÊci
i rodzajach wyemitowanych gazów
i py∏ów oraz dane, na podstawie
których okreÊlono te iloÊci, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci
op∏aty. Emitent przekazuje wykazy
w okresach pó∏rocznych, w termi-

wództwach na innym poziomie ni˝
wskazany wy˝ej. Sejmik województwa mo˝e bowiem aktem prawa
miejscowego uchwaliç podwy˝szenie kwoty ponad 400 z∏, z tym ˝e
podwy˝szenie to nie mo˝e przekroczyç 50%. Akt prawa miejscowego
podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.
Zniesienie obowiàzku ponoszenia
op∏aty, której pó∏roczna wysokoÊç

nie do koƒca miesiàca po up∏ywie
ka˝dego pó∏rocza. ¸àcznie z wykazem nale˝y okreÊliç wysokoÊç naliczonej op∏aty. Od 1 stycznia 2004 r.
wykazy te nale˝y tak˝e przedk∏adaç wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska, z uwagi na
na∏o˝ony na inspektorów ustawowy obowiàzek prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze Êrodowiska.
Redakcja

Woda i Êcieki
Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy
Poznaj wskazówki ekspertów:
➢ AktualnoÊci: Bie˝àce zmiany w krajowych i unijnych przepisach
prawnych, wa˝ne terminy.
➢ Porady prawne: Praktyczne wskazówki dotyczàce stosowania
prawa w gospodarce wodno-Êciekowej.
➢ Finanse: Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, kary
za niestosowanie si´ do wymogów prawa, wskazówki dotyczàce
pozyskiwania Êrodków unijnych i krajowych.
➢ Technologie: Informacje dotyczàce rozwiàzaƒ technicznych.
➢ Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi naszych ekspertów na pytania
pojawiajàce si´ w Paƒstwa codziennej pracy

Skorzystaj z zalet serwisu:
➢ bie˝àce informacje o zmianach w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej
➢ przejrzysta struktura i zrozumia∏a treÊç
➢ praktyczne wskazówki z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej
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Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12 w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach
marketingowych. Wydawnictwo zapewnia prawo wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2008

Podpis: .....................................................................

www.dashofer.pl

