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Zgodnie z Ustawà dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (dalej „Ustawa”) u˝ytkowanie
górnicze jest prawem odp∏atnym.
Dotyczy to zarówno u˝ytkowania

górniczego ustanawianego w celu
wydobywania kopaliny (odnoszàcego si´ do z∏o˝a – art. 9), jak
i powo∏ywanego do ˝ycia do wykonywania innych rodzajów dzia-

ków w poszczególnych województw,
dla projektów Êrodowiskowych z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Natomiast z Tematu numeru dowiecie si´ Paƒstwo o nowym naborze
wniosków og∏oszonych przez Ministerstwo Ârodowiska. Nabór dotyczy
dwóch priorytetów: I – Gospodarka
wodno-Êciekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Wnioski o dofinansowanie musza byç
sporzàdzone z uwzgl´dnieniem poszczególnych dokumentów, o których
mowa w tym numerze.

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

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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∏alnoÊci regulowanej ustawà (obejmujàcego inne ni˝ z∏o˝e cz´Êci
górotworu – art. 14 ust. 1 Ustawy).

Odp∏atne jest przy tym tak˝e ustanowienie u˝ytkowania górniczego
dla wykonywania dzia∏alnoÊci niewymagajàcej koncesji. Wynagrodzenie stanowi zatem ekwiwalent za
korzystanie ze z∏o˝a lub innych
cz´Êci górotworu. U˝ytkowanie górnicze ustanawia si´ dla kopalin eksploatowanych pod umownà granicà
gruntu le˝àcego na powierzchni,
dla którego mo˝na okreÊliç w∏aÊciciela (w´giel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, itp.).

✔

WA˚NE!

U˝ytkowanie górnicze obejmuje kopaliny wydobywane metodà podziemnà
lub otworowà, natomiast nie obejmuje eksploatacji odkrywkowej, dla
której mo˝na okreÊliç w∏aÊciciela
gruntu na powierzchni i w odpowiedni
sposób mu zap∏aciç za zajmowane
pod eksploatacj´ tereny.

Czym innym jest op∏ata eksploatacyjna uiszczana z tytu∏u wydobycia
kopaliny.
U˝ytkowanie górnicze jest to prawo
do korzystania ze z∏ó˝ kopalin oraz
rozporzàdzania tym prawem, ustanowione w drodze umowy o u˝ytkowanie, zawartej mi´dzy Skarbem
Paƒstwa (organami nadajàcymi koncesj´) a u˝ytkownikiem, pod warunkiem uzyskania koncesji. W granicach okreÊlonych przez umow´
u˝ytkownik mo˝e z wy∏àczeniem
innych osób poszukiwaç, rozpoznawaç lub wydobywaç oznaczonà kopalin´. W przypadku cofni´cia koncesji, u˝ytkowanie górnicze wygasa.
OkreÊlenie wysokoÊci
wynagrodzenia
WysokoÊç i sposób uiszczania wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze okreÊla umowa ustanawiajàca
u˝ytkowanie górnicze i nast´puje
w drodze umowy za wynagrodze-
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niem, pod warunkiem uzyskania
koncesji.
WysokoÊç wynagrodzenia i sposób
jego uiszczania zostajà okreÊlone
w umowie zawieranej mi´dzy organem reprezentujàcym w∏aÊciciela
(Skarb Paƒstwa) a u˝ytkownikiem
górniczym. Oznacza to znacznà swobod´ stron w ustalaniu zarówno
wielkoÊci ekwiwalentu, jak i sposobu jego uiszczania.
Swoboda ta nie mo˝e jednak byç
uto˝samiana z dowolnoÊcià. W zale˝noÊci od sytuacji mo˝e ona obejmowaç albo tylko mo˝liwoÊç u˝ywania wspomnianej przestrzeni
(np. w celu przeprowadzenia prac
geologicznych), albo tak˝e uprawnienie do pobierania znajdujàcych si´
w jej granicach po˝ytków (w przypadku wydobywania kopaliny).

✔

WA˚NE!

Przepis art. 83 Ustawy wskazujàcy,
˝e wysokoÊç i sposób uiszczania wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze ustala si´ w umowie, nie dotyczy
z∏ó˝ znajdujàcych si´ w granicach
przestrzennych nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

W pewnych przypadkach wysokoÊç
wynagrodzenia mo˝e byç uzale˝niona od stanowiska podmiotu ubiegajàcego si´ o nabycie prawa u˝ytkowania górniczego.
Ustanowienie u˝ytkowania górniczego mo˝e byç poprzedzone przetargiem. Szczegó∏y w omawianym
zakresie reguluje Rozporzàdzenie
Rady Ministrów w sprawie przetargu
na nabycie prawa u˝ytkowania górniczego z dnia 21 czerwca 2005 r.
(Dz.U. Nr 135, poz. 1131). Z treÊci
§ 9 ust. 1 pkt 5 tego rozporzàdzenia
wynika, ˝e „proponowana wysokoÊç
wynagrodzenia za nabycie prawa
u˝ytkowania górniczego jest jednym
z niezb´dnych elementów oferty
sk∏adanej przez podmiot ubiegajàcy
si´ o nabycie prawa u˝ytkowania
górniczego”.
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Ustawodawca wprowadzi∏ mo˝liwoÊç wyboru dwóch metod uiszczania wynagrodzenia – jednorazowo
lub w ratach. Liczba rat, a tak˝e ich
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rozmiary pozostawione zosta∏y do
uznania stron.
Wynagrodzenie stanowiàce ekwiwalent za korzystanie z rzeczy (dobra)

cudzej nale˝y si´ jej w∏aÊcicielowi,
a wi´c wynagrodzenie stanowi bezpoÊrednio dochód Skarbu Paƒstwa.
Nie mo˝e ono zatem byç wnoszone
na rzecz jakiegokolwiek funduszu

pozabud˝etowego, w szczególnoÊci
do Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. ■
Paulina Grabowska

Porady prawne
Regionalne Programy Operacyjne – terminy sk∏adania wniosków
dla projektów Êrodowiskowych
Wcià˝ sà aktualizowane terminy
konkursów w poszczególnych
Regionalnych Programach Operacyjnych. Wynika to z jednej strony
z koniecznoÊci zmian w procedurach konkursowych, a z drugiej
z przed∏u˝ajàcych si´ w wielu
województwach prac nad ocenà
wczeÊniej z∏o˝onych wniosków.

Poni˝ej zestawiono najbardziej
aktualne terminy naboru do konkursów, w ramach których mo˝liwe jest
finansowanie projektów Êrodowiskowych (nie wymieniono priorytetów,
dla których obecnie nie sà planowane
kolejne konkursy w 2009 roku).
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
DolnoÊlàskiego
Priorytet 4. Ârodowisko i bezpieczeƒstwo ekologiczne
4.1. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru –
maj 2009, wrzesieƒ 2009
4.3. Poprawa jakoÊci powietrza –
Planowana data (kolejnego) naboru
– luty 2010
4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom –
Planowana data (kolejnego) naboru
– wrzesieƒ 2009
4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych – Planowana data (kolejnego) naboru – maj 2009
4.6. Wsparcie instytucji zajmujàcych si´ zabezpieczeniem Êrodowiska
naturalnego – Planowana data (kolejnego) naboru – luty 2011
4.7. Ochrona bioró˝norodnoÊci i eduwww.dashofer.pl

kacja ekologiczna – Planowana data
(kolejnego) naboru – maj 2011
Priorytet 5. Energetyka
5.1. Odnawialne êród∏a energii –
Planowana data (kolejnego) naboru
– maj 2010
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
P2: Zachowanie i racjonalne u˝ytkowanie Êrodowiska
2.2. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru –
wrzesieƒ 2009
2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – Planowana
data (kolejnego) naboru – luty 2009
2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku – Planowana data
(kolejnego) naboru – kwiecieƒ 2009
P5: Wzmocnienie konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw
5.3. Wspieranie przedsi´biorstw
w zakresie dostosowania do wymogów ochrony Êrodowiska – Planowana data (kolejnego) naboru – czerwiec 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego
P1: Przedsi´biorczoÊç i innowacje
Dzia∏anie 1.4. Dotacje inwestycyjne
w zakresie dostosowania przedsi´-

biorstw do wymogów ochrony Êrodowiska oraz w zakresie odnawialnych êróde∏ energii – Planowana
data (kolejnego) naboru – luty
2009-kwiecieƒ 2009; sierpieƒ 2009-paêdziernik 2009
P6: Ârodowisko i czysta energia
Dzia∏anie 6.1. Ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska
– Gospodarka wodno-Êciekowa –
Planowana data (kolejnego)
naboru – wrzesieƒ 2009
– Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – Planowana
data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ 2009
– Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych –
Planowana data (kolejnego) naboru – kwiecieƒ 2009 – maj 2009
Dzia∏anie 6.2. Energia przyjazna
Êrodowisku – Planowana data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
¸ódzkiego
OÊ priorytetowa II. Ochrona Êrodowiska, zapobieganie zagro˝eniom,
energetyka
II.2. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru –
20 kwietnia 2009-22 maja 2009
II.4. Gospodarka wodna – Planowana data (kolejnego) naboru –
20 kwietnia 2009-22 maja 2009
II.5. Zagro˝enia Êrodowiska –
Planowana data (kolejnego) naboru
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– 24 sierpnia 2009-25 wrzeÊnia 2009
II.6. Ochrona powietrza – Planowana data (kolejnego) naboru –
24 sierpnia 2009-25 wrzeÊnia 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Ma∏opolskiego
P 7: Infrastruktura ochrony Êrodowiska
Dzia∏anie 7.1. Gospodarka wodoÊciekowa – Planowana data (kolejnego) naboru – I kw. 2010
Dzia∏anie 7.2. Poprawa jakoÊci powietrza i zwi´kszenie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii
– Planowana data (kolejnego) naboru – II kw. 2009, III kw. 2010
Dzia∏anie 7.3. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego)
naboru – II kw. 2009, III kw. 2010
Dzia∏anie 7.4. Poprawa bezpieczeƒstwa ekologicznego oraz ochrona
przed skutkami kl´sk ˝ywio∏owych
– Planowana data (kolejnego) naboru – II kw. 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
Priorytet IV. Ârodowisko, zapobieganie zagro˝eniom i energetyka
4.3. Ochrona powietrza, energetyka
– Planowana data (kolejnego) naboru – II kw. 2009
4.4. Ochrona przyrody, zagro˝enia,
systemy monitoringu – Planowana
data (kolejnego) naboru – 19 IV
kw. 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego
OÊ 4. Ochrona Êrodowiska
Dzia∏anie 4.1. Infrastruktura wodno-Êciekowa i gospodarka odpadami
– Planowana data (kolejnego) na-
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boru – 1 grudnia -15 grudnia 2009;
wrzesieƒ 2011
Dzia∏anie 4.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – wy∏àcznie procedura pozakonkursowa obejmujàca
indywidualne projekty kluczowe:
styczeƒ 2010
Dzia∏anie 4.3. Ochrona powietrza,
odnawialne êród∏a energii – Planowana data (kolejnego) naboru –
16 marca-31 marca 2009; paêdziernik 2011
Dzia∏anie 4.4. Ochrona bioró˝norodnoÊci Opolszczyzny – Planowana
data (kolejnego) naboru – 1 wrzeÊnia – 15 wrzeÊnia 2009; listopad
2012
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
OÊ priorytetowa IV. Ochrona Êrodowiska i zapobieganie zagro˝eniom
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska
– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Infrastruktura
oczyszczania Êcieków (schemat A) – Planowana data (kolejnego) naboru – maj 2010-III
kwarta∏ 2010
– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony Êrodowiska – Zaopatrzenie
w wod´ (schemat B) – Planowana data (kolejnego) naboru –
maj 2010-III kwarta∏ 2010
– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony Êrodowiska – Zagospodarowanie odpadów (schemat C) –
Planowana data (kolejnego) naboru – czerwiec 2009-III kwarta∏
2009
– Dzia∏anie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi
– Planowana data (kolejnego)
naboru – luty 2011-II kwarta∏
2011
– Dzia∏anie: Zachowanie oraz
ochrona ró˝norodnoÊci biolo-
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gicznej i krajobrazowej – Planowana data (kolejnego) naboru
– luty 2009-II kwarta∏ 2009
– Dzia∏anie: Zwalczanie i zapobieganie zagro˝eniom – Planowana data (kolejnego) naboru –
sierpieƒ 2009-IV kwarta∏ 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego
OÊ priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska
Dzia∏anie 5.1. Regionalna infrastruktura ochrony Êrodowiska – Planowana data (kolejnego) naboru:
– ochrona powietrza: 1 marca
2009-15 kwietnia 2009
– gospodarka odpadami: 27 lipca
2009-4 wrzeÊnia 2009
– odnalwialne êród∏a energii:
27 kwietnia 2009-25 czerwca
2009
Dzia∏anie 5.2. Lokalna infrastruktura ochrony Êrodowiska – Planowana data (kolejnego) naboru:
– gospdarka wodno-Êciekowa:
5 paêdziernika 2009-13 listopada 2009
– gospdarka odpadami: 27 lipca
2009-4 wrzeÊnia 2009
– odnawialne êród∏a energii:
27 kwietnia 2009-15 czerwca
2009
– ochrona powietrza: 1 marca
2009-15 kwietnia 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego
OÊ priorytetowa V. Ârodowisko
i energetyka przyjazna Êrodowisku
5.2. Gospodarka wodna – Planowana
data (kolejnego) naboru – kwiecieƒ
2009 – maj 2009, wrzesieƒ 2009-paêdziernik 2009
5.3. Zarzàdzanie informacjà o Êrodowisku – Planowana data (kolejnego) naboru – paêdziernik 2010-listopad 2010
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5.4. Rozwój energetyki opartej na
êród∏ach odnawialnych – Planowana
data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ
2009 – paêdziernik 2009; luty 2011-marzec 2011
5.5. Infrastruktura energetyczna
i poszanowanie energii – Planowana
data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ
2009-paêdziernik 2009; luty 2011-marzec 2011
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âlàskiego
Priorytet V. Ârodowisko
Dzia∏anie 5.1. Gospodarka wodno-Êciekowa – Planowana data (kolejnego) naboru – 6 luty 2009-6 kwietnia
2009

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmiƒsko-Mazurskiego
OÊ priorytetowa 6. Ârodowisko przyrodnicze
Dzia∏anie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji Êrodowiska przez
budow´, rozbudow´ i modernizacj´
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– Planowana data (kolejnego) naboru:
– Poddzia∏anie 6.1.1. – Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi – 4 maja 2009 do zamkni´cia konkursu
– Poddzia∏anie 6.1.2. – Gospodarka
wodno-Êciekowa – 4 maja 2009
do zamkni´cia konkursu

Dzia∏anie 5.3. Czyste powietrze
i odnawialne êród∏a energii – Planowana data (kolejnego) naboru –
7 kwietnia 2009-8 czerwca 2009

Dzia∏anie 6.2. Ochrona Êrodowiska
przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami – Planowana data (kolejnego) naboru:
– Poddzia∏anie 6.2.1. – Wykorzystanie odnawilanych êróde∏ energii
– 1 czerwca 2009-31 lipca 2009
– Poddzia∏anie 6.2.2. Bezpieczeƒstwo ekologiczne – 1 czerwca
2009-31 lipca 2009

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âwi´tokrzyskiego

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Wielkopolskiego

OÊ priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej

Priorytet III. Ârodowisko przyrodnicze

Dzia∏anie 5.2. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego)
naboru – 7 lipca 2009-7 wrzeÊnia
2009

D 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej – Planowana data (kolejnego)
naboru – 4 maja 2009-15 czerwca
2009
D 4.2. Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
i energetycznej – Planowana data
(kolejnego) naboru – 4 maja 2009-15 czerwca 2009

3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
– Planowana data (kolejnego) naboru – marzec 2009-maj 2009
3.2. Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku – Planowana
data (kolejnego) naboru – paêdziernik 2009-grudzieƒ 2009
3.3. Wsparcie ochrony przyrody –
Planowana data (kolejnego) naboru
– kwiecieƒ 2009-czerwiec 2009
3.4. Gospodarka wodno-Êciekowa
– Planowana data (kolejnego) naboru
– 2010

3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagro˝onych obszarów
województwa – Planowana data
(kolejnego) naboru – lipiec 2009-wrzesieƒ 2009
3.6. Poprawa bezpieczeƒstwa Êrodowiskowego i ekologicznego –
Planowana data (kolejnego) naboru
– lipiec 2009-wrzesieƒ 2009
3.7. Zwi´kszenie wykorzystania
odnawialnych zasobów energii –
Planowana data (kolejnego) naboru
– lipiec 2009-wrzesieƒ 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
OÊ priorytetowa 4. Infrastruktura
Ochrony Ârodowiska
Dzia∏anie 4.5. Ochrona przyrody
i zapobieganie zagro˝eniom
– Poddzia∏anie 4.5.2. Promowanie bioró˝norodnoÊci i ochrona
przyrody (w tym NATURA 2000)
– wrzesieƒ 2009
– Poddzia∏anie 4.5.3. Zapobieganie
zagro˝eniom – wrzesieƒ 2009
Sytuacja w zakresie og∏aszania
kolejnych konkursów Êrodowiskowych jest dynamiczna. ˚eby nie
przeoczyç terminów, trzeba na bie˝àco Êledziç sytuacj´ w swoim województwie. W przypadku cz´Êci
dzia∏aƒ, nie zosta∏y jeszcze podj´te
ostateczne decyzje, czy i kiedy
w 2009 roku b´dà konkursy.
Niezale˝nie od terminu, powinny
byç prowadzone prace przygotowawcze, poniewa˝ jeÊli b´dziemy
czekaç do ostatniej chwili, nie b´dzie
˝adnej mo˝liwoÊci zrealizowania
projektu, szczególnie, gdy istotnym
elementem tych przygotowaƒ sà
wymagane przepisami konsultacje
spo∏eczne oraz przeprowadzenie
post´powaƒ przetargowych.
■
Krzysztof Choromaƒski

Masz pytanie do naszych ekspertów? Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

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

Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o nowy nabór wniosków
o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci projektów w ramach
Priorytetu I – Gospodarka wodno-Êciekowa oraz Priorytetu II
– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Ministerstwo Ârodowiska – Instytucja PoÊredniczàca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko – poinformowa∏o
ostatnio o kolejnym, czwartym
ju˝ naborze wniosków w trybie
konkursowym w ramach I i II osi
priorytetowej.

Nabór dla I osi priorytetowej obejmowaç b´dzie dzia∏anie 1.1. – Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 4/POIÂ/1.1/02/2009).
Natomiast nabór dla II osi priorytetowej – dzia∏anie 2.1. – Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych

(konkurs 2/POIÂ/2.1/02/2009) oraz
dzia∏anie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIÂ/2.2/
02/2009). Wnioski b´dzie mo˝na
sk∏adaç od 16 do 27 lutego 2009 r.
Program Operacyjny Infrastruktura
i Ârodowisko na lata 2007-2013 jest
najwi´kszym programem w historii
Unii Europejskiej. Ca∏kowity bud˝et
programu to 37,6 mld euro. Na inwestycje w ochron´ Êrodowiska ze Êrodków unijnych ma zostaç przeznaczonych ok. 5 mld euro. Ze wspomnianej kwoty 25% ma zostaç przeznaczone na gospodark´ odpadami
i ochron´ powierzchni ziemi (1 216
mln euro), a a˝ 58% na gospodark´

wodno-Êciekowà (2 784 mln euro).
Ârodki na te cele b´dà pochodziç
z Funduszu SpójnoÊci.
Na stronach Centrum Informacji
o Ârodowisku – ekoportal.pl od kilku
dni mo˝na zapoznaç si´ z listà rankingowà wniosków z∏o˝onych w ramach II naboru w zakresie dzia∏ania 1.1 oraz w ramach II naboru,
dzia∏ania 2.2 (nabór ten zakoƒczy∏
si´ 1 wrzeÊnia 2008 r.).
Sà to projekty po ocenie merytorycznej I stopnia. Poni˝ej zamieszczono
trzy pierwsze pozycje, jakie zaj´∏y
projekty dla dzia∏ania 1.1, oraz pierwszà i jedynà pozycj´ dla projektu
z dzia∏ania 2.2.

Tab. 1. Fragment listy rankingu wniosków z∏o˝onych w ramach II naboru, dzia∏anie 1.1:

Lp.

Tytu∏ projektu

Wnioskowana
Ocena wg
Ocena wg
Ocena wg
kwota
kryteriów
kryteriów
kryteriów
dofinansowania
merytorycznych merytorycznych
formalnych
[z∏]
I stopnia
I stopnia (pkt)
Projekty podstawowe

1

Kanalizacja sanitarna wraz
z oczyszczalnià Êcieków
w Gminie Giera∏towice

54 619 100,6

pozytywna

pozytywna

46,24

2

Inwestycje w zakresie gospodarki
wodno-Êciekowej w miejscowoÊciach: Âroda Âlàska, Ciechów
i Bukówek

17 258 344,9

pozytywna

pozytywna

44,03

3

Zapenienie prawid∏owej gospodarki wodno-Êciekowej na terenie
miasta i gminy Goleniów

32 176 398,6

pozytywna

pozytywna

42,10

Tab. 2. Lista rankingowa wniosków z∏o˝onych w ramach II naboru, dzia∏anie 2.2:

Lp.

Tytu∏ projektu

Wnioskowana
Ocena wg
Ocena wg
Ocena wg
kwota
kryteriów
kryteriów
kryteriów
dofinansowania
merytorycznych merytorycznych
formalnych
[z∏]
I stopnia
I stopnia (pkt)
Projekty podstawowe

1

6

Zabezpieczenie brzegów Morza
Ba∏tyckiego, b´dàcych w administracji Urz´du Morskiego w Gdyni

57 937 186,0

pozytywna

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2009

pozytywna

26,00
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Obecnie og∏oszony nabór jest ju˝
czwartym naborem og∏oszonym
przez Ministerstwo Ârodowiska
w ramach I i II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. W tym:
➢ dla dzia∏ania 1.1. – Gospodarka
wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM –
konkurs nr 4,
➢ dla dzia∏ania 2.1. – Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych – konkurs nr 2,
➢ dla dzia∏ania 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich – konkurs nr 3.
W obecnie og∏oszonym naborze dofinansowane mogà byç wszystkie
projekty wskazane dla dzia∏ania 1.1,
2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 „Przyk∏adowe rodzaje projektów” w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.).
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà podmioty wskazane jako
beneficjenci dla dzia∏ania 1.1, 2.1
oraz 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegó∏owym opisie
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
(z dnia 1 grudnia 2008 r.). Kwota
Êrodków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:
➢ Priorytetu I – Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1. – Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM;
– 200 mln euro z Funduszu SpójnoÊci (konkurs nr 4/POIÂ/1.1/
02/2009).
➢ Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
dzia∏anie 2.1 – Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych
www.dashofer.pl

– 100 mln euro z Funduszu SpójnoÊci (konkurs 2/POIÂ/2.1/02/
2009), dzia∏anie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich – 50 mln euro
z Funduszu SpójnoÊci (konkurs
nr 3/POIÂ/2.2/02/2009).
Poziom wspó∏finansowania projektów w ramach dzia∏ania 1.1, 2.1 oraz
2.2 ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci wynosi maksymalnie 85%
wartoÊci wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania w∏aÊciwy dla
danego projektu w ramach dzia∏ania 1.1 oraz 2.2 zostanie ka˝dorazowo okreÊlony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujàcych dochód. Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia 1 grudnia
2008 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Niemniej jednak ka˝dorazowo kwota
dofinansowania dla projektu musi
byç obliczona zgodnie z powy˝szymi Wytycznymi. Kryteria wyboru
projektów okreÊlone sà w Za∏àczniku nr 1 do „Szczegó∏owego opisu
priorytetów PO Infrastruktura i Ârodowisko” i zosta∏y zatwierdzone
przez Komitet Monitorujàcy PO
Infrastruktura i Ârodowisko 30 grudnia 2008 r. Ostateczny termin rozstrzygni´cia konkursów jest uzale˝niony od terminu podj´cia przez
Komisj´ Europejskà ostatniej decyzji
w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powy˝ej 25 mln
euro zidentyfikowanych w procesie
naboru wniosków. Wzór wniosku
o dofinansowanie dost´pny jest na
stronie internetowej Centrum Informacji o Ârodowisku.

✔

WA˚NE!

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
16 lutego do 27 lutego 2009 r. w godzinach 9.00-15.00:

– do Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie – dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro,
– do w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej – dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro (wed∏ug kursu euro
okreÊlonego w regulaminie konkursu).

Je˝eli chodzi o wzór umowy o dofinansowanie, poszczególne jej elementy b´dà ka˝dorazowo doprecyzowane na etapie negocjacji jej
zapisów z beneficjentem.
Wnioski o dofinansowanie projektów muszà byç sporzàdzone
z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych
dokumentów:
➢ Regulamin konkursu (konkurs
nr 4/POIÂ/1.1/02/2009), (konkurs nr 2/POIÂ/2.1/02/2009),
(konkurs nr 3/POIÂ/2.2/02/2009)
➢ Wzór wniosku o dofinansowanie
➢ Instrukcja wype∏nienia wniosku
➢ Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia
1 grudnia 2008 r.)
➢ Harmonogram realizacji konkursu
Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e od
15 stycznia 2009 r. obowiàzujà
zaktualizowane Wytyczne w zakresie
wybranych zagadnieƒ zwiàzanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód oraz Wytyczne do
przygotowania inwestycji w zakresie Êrodowiska wspó∏finansowanych
przez Fundusz SpójnoÊci i Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego
w latach 2007-2013.
Zgodnie z informacjami autorów
zmiana w wytycznych wynika z jednej strony z koniecznoÊci dostosowania dokumentu do uzyskanych
od Komisji Europejskiej interpreta-
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cji zapisów art. 55 Rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 (g∏ównie
zagadnienia monitorowania dochodu generowanego przez projekty),
z drugiej zaÊ ma na celu uporzàdkowanie wewn´trznej struktury
Wytycznych i doprecyzowanie stosowanych w nich poj´ç.
Wprowadzone zmiany uwzgl´dniajà równie˝ znacznà cz´Êç uwag
zg∏oszonych w ramach konsultacji
zewn´trznych. Ponadto wprowadzone zosta∏y modyfikacje wynikajàce z Rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r.,
zmieniajàcego zapisy art. 55 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
polegajàce na ograniczeniu jego
stosowania wy∏àcznie do operacji
wspó∏finansowanych przez EFRR
lub Fundusz SpójnoÊci, których ca∏kowity koszt przekracza 1 mln euro.

✔

WA˚NE!

Z punktu widzenia projektów Êrodowiskowych najistotniejsze jest wy∏àczenie z Wytycznych horyzontalnych
Rozdzia∏u 11.

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Êrodowiska wspó∏finansowanych przez Fundusz SpójnoÊci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. „Wytyczne Êrodowiskowe”
funkcjonowaç b´dà jako oddzielny
dokument, na którego koniecznoÊç
stosowania wskazujà Wytyczne
horyzontalne. Zmiana ta ma na celu
przede wszystkim uporzàdkowanie
zakresu Wytycznych i przywrócenie
im horyzontalnego charakteru. Rozdzia∏ ten pierwotnie zosta∏ przygotowany w ramach inicjatywy JASPERS
i w∏àczony do treÊci Wytycznych
horyzontalnych.

W celu zapewnienia wi´kszej przejrzystoÊci ca∏ego dokumentu, jak równie˝ w zwiàzku z faktem, i˝ rozdzia∏ ten przewiduje nieco odmienne
zasady przygotowania projektów
w sektorze Êrodowiska, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego podj´∏o
decyzj´ o wy∏àczeniu dotychczasowego Rozdzia∏u 11, który po nowelizacji Wytycznych funkcjonowaç
b´dzie jako odr´bne wytyczne przygotowane przez JASPERS pod
nazwà: Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Êrodowiska
wspó∏finansowanych przez Fundusz
SpójnoÊci i Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego w latach
2007-2013. Podstawà do stosowania
wytycznych JASPERS jest zapis
rozdzia∏u 10 pkt 2 Wytycznych horyzontalnych.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏aty eksploatacyjne na 2009 rok
Od 2009 roku o 2,3% wzros∏y
stawki op∏at za wydobywanie
58 kopalin. Dla cz´Êci samorzàdów, zw∏aszcza tzw. gmin górniczych, op∏aty te majà ogromne
znaczenie, sà podstawà ich bud˝etu, poniewa˝ oko∏o 1/3 gmin
w Polsce uzyskuje dochody z tytu∏u op∏aty eksploatacyjnej za wydobywanie surowców.

Sposób naliczania op∏aty
eksploatacyjnej
Op∏at´ eksploatacyjnà ustala si´
jako iloczyn stawki op∏aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i iloÊci kopaliny wydobytej
w okresie rozliczeniowym.
Podstawowym aktem prawnym
regulujàcym zasady uiszczania op∏at
eksploatacyjnych jest Ustawa z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze (dalej „Ustawa”).

8

WysokoÊç stawek
Stawki op∏aty eksploatacyjnej majà
charakter kwotowy lub stanowià
tzw. krotnoÊci (dla dzia∏alnoÊci
prowadzonej bez koncesji).
Stawki sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od:
➢ rodzaju pozyskiwanej kopaliny,
➢ charakteru prowadzonej dzia∏alnoÊci: wydobywanie kopalin ze
z∏o˝a (art. 84 ust. 1), pozosta∏a
dzia∏alnoÊç (art. 85),
➢ charakteru eksploatacji z∏o˝a
(eksploatacja kopaliny g∏ównej
i towarzyszàcej),
➢ czasu, na jaki koncesja zosta∏a
wydana,
➢ odr´bne stawki dotyczà przypadków dzia∏alnoÊci prowadzonej bez koncesji lub z naruszeniem zasad koncesji.
Kryteria te bezpoÊrednio lub poÊrednio majà za zadanie uwzgl´dniç
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stopieƒ szkodliwoÊci prowadzonej
dzia∏alnoÊci dla Êrodowiska (art. 85
ust. 1).
Gdzie znaleêç stawki?
Sposób ustalenia stawek op∏aty eksploatacyjnej nale˝y do wyjàtkowych
w polskim systemie danin publicznych. Ustalane sà przez Rad´ Ministrów w drodze rozporzàdzenia, ale
w taki sposób, aby ich wysokoÊç
nie przekroczy∏a dolnych lub górnych granic stawek okreÊlonych
przez Ministra Ârodowiska dla danego rodzaju kopaliny:
➢ Aktem prawnym okreÊlajàcym
dopuszczalne przedzia∏y stawek
jest Obwieszczenie Ministra
Ârodowiska w sprawie górnych
i dolnych granic stawek op∏at
eksploatacyjnych na rok 2009
z dnia 19 czerwca 2008 r. (M.P.
Nr 50, poz. 446).
➢ Aktem prawnym okreÊlajàcym
obowiàzujàce stawki op∏aty ekswww.dashofer.pl

Nr 2/2009
ploatacyjnej jest Rozporzàdzenie Rady Ministrów. Obowiàzujàcym od 1 stycznia 2009 r. jest
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych z dnia 17 listopada
2008 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1357).
Minister Ârodowiska poda∏ tak˝e
nowe, wy˝sze stawki dla poszukujàcych nowych z∏ó˝. Znalaz∏y si´ one
w Obwieszczeniu Ministra Ârodowiska w sprawie stawek op∏at za
dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin,
magazynowaniu substancji oraz
sk∏adowaniu odpadów na rok 2009
z dnia 19 czerwca 2008 r. (M.P.
Nr 50, poz. 447).
Kopalina towarzyszàca
Zgodnie z art. 84 ust. 3 Ustawy obni˝enie stawki jest mo˝liwe w przypadku op∏aty eksploatacyjnej za
wydobytà kopalin´ towarzyszàcà.
W takim przypadku op∏at´ ustala
si´ jako iloczyn 50% kwoty stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego
rodzaju kopaliny i iloÊci kopaliny
towarzyszàcej wydobytej w okresie
rozliczeniowym.
˚aden przepis nie definiuje jednak
poj´cia „kopalina towarzyszàca”.
Wypada zatem przyjàç, ˝e o statusie kopaliny jako „g∏ównej” bàdê
„towarzyszàcej” ka˝dorazowo b´dzie
decydowaç treÊç decyzji koncesyjnej.
Nie mo˝na wykluczyç przypadków,
kiedy w dwóch ró˝nych stanach faktycznych za wydobycie tej samej
kopaliny przedsi´biorca b´dzie uiszczaç zró˝nicowanà op∏at´ w zale˝noÊci od tego, czy kopalina ta b´dzie
mia∏a status g∏ównej czy towarzyszàcej.
Niezbyt jasne sà zasady zastosowania regulacji zawartej w art. 84 ust. 3
Ustawy w przypadku uregulowanym w art. 37 ust. 2 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem do dzia∏alnoÊci
polegajàcej na wykonywaniu prac
geologicznych oraz na zagospodawww.dashofer.pl

rowaniu kopaliny wydobytej lub wydobywajàcej si´ samoistnie w czasie
wykonywania tych prac, stosuje si´
odpowiednio przepisy Ustawy o wydobywaniu kopalin i op∏acie eksploatacyjnej. Przepis ten oznacza prawdopodobnie, ˝e w przypadku, gdy
mamy do czynienia z pracami geologicznymi prowadzonymi na podstawie koncesji na poszukiwania
lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin,
w przypadku wydobycia lub „samowydobycia” w toku prowadzenia
tych prac kopaliny innej ni˝ ta obj´ta koncesjà, upowa˝nia do zastosowania stawki obni˝onej.
Ustalenie op∏aty
Op∏at´ eksploatacyjnà przedsi´biorca ustala kwartalnie we w∏asnym zakresie i wnosi jà, bez wezwania, na rachunki bankowe podmiotów okreÊlonych w art. 86 Ustawy,
czyli Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz gminy (gmin), na terenie której
(których) prowadzone jest wydobycie.

✔

WA˚NE!

Op∏at´ eksploatacyjnà przedsi´biorca
powinien wnieÊç w terminie jednego
miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.

W tym samym terminie jest on zobowiàzany przedstawiç organowi
koncesyjnemu i podmiotom okreÊlonym w art. 86 Ustawy kopie dowodów dokonanych wp∏at, a tak˝e
informacj´ zawierajàcà dane dotyczàce nazwy przedsi´biorcy, z∏o˝a,
rodzaju, iloÊci wydobytej w kwartale kopaliny, przyj´tej stawki oraz
wysokoÊci ustalonej op∏aty, nazwy
gminy, a w przypadku, gdy wydobywanie prowadzone jest na terenie wi´cej ni˝ jednej gminy – iloÊci
wydobytej kopaliny (ze wskazaniem
iloÊci przypadajàcej na poszczególne
gminy), a tak˝e wysokoÊç op∏aty
przypadajàcej dla poszczególnych
gmin. Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów druków infor-

macji dotyczàcej op∏aty eksploatacyjnej za wydobytà kopalin´ ze z∏o˝a
(Dz.U. z 2001 r.) wskazuje równie˝
na zasady uiszczania tych op∏at.
W razie stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci
Organ koncesyjny uprawniony jest
do kontroli prawid∏owoÊci wnoszenia op∏at i rzetelnoÊci nadsy∏anych
przez przedsi´biorców kwartalnych
informacji o wydobytej kopalinie.
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci, organ koncesyjny na
podstawie w∏asnych ustaleƒ wydaje
decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç
nale˝nej op∏aty, stosujàc stawki
obowiàzujàce w dniu wszcz´cia
post´powania.
Nieprawid∏owoÊciami, o których
mowa sà:
➢ niedostarczenie do organu koncesyjnego informacji o wydobytej w danym kwartale kopalinie,
➢ nieza∏àczenie kopii dowodów
wp∏at uiszczenia op∏aty eksploatacyjnej,
➢ z∏o˝enie informacji nasuwajàcej
zastrze˝enia (np. nieprawid∏owe
naliczenie op∏aty eksploatacyjnej),
➢ dokonanie op∏aty eksploatacyjnej po ustalonym terminie.
Kto powinien zap∏aciç?
Podmiotem zobowiàzanym do uiszczenia op∏aty eksploatacyjnej jest
przedsi´biorca, a wi´c podmiot posiadajàcy koncesj´ na wydobywanie kopaliny. Stosownie do regulacji
szczególnej, jakà zawiera art. 37
ust. 2 Ustawy, obowiàzek uiszczenia op∏aty eksploatacyjnej cià˝y równie˝ na podmiocie, który w trakcie
prowadzenia prac geologicznych
wydoby∏ kopalin´ lub zagospodarowa∏ kopalin´ wydobywajàcà si´
samoistnie. Mo˝e nim byç zarówno
wykonawca prac geologicznych,
jak i przedsi´biorca legitymujàcy
si´ koncesjà na wykonanie takich
prac (w przypadku, gdy sà to dwa
ró˝ne podmioty).
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Charakter op∏at sprawia, ˝e zobowiàzane do ich uiszczania sà zarówno
podmioty wydobywajàce kopalin´
albo prowadzàce innà dzia∏alnoÊç
w tych fragmentach górotworu,
które stanowià w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa (u˝ytkownicy górniczy),
jak i podmioty wydobywajàce kopalin´ (prowadzàce innà dzia∏alnoÊç)
w granicach nieruchomoÊci gruntowych (w∏aÊciciele tych nieruchomoÊci, a tak˝e uprawnieni z tytu∏u
praw pochodnych od w∏asnoÊci,
np. u˝ytkownicy lub dzier˝awcy).

3) sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.
Op∏at´ t´ ustala si´ jako iloczyn stawki
op∏aty i iloÊci kilometrów kwadratowych terenu, na którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç. WysokoÊç
op∏aty oraz terminy i sposób jej
wniesienia ustala si´ w koncesji.
Kopie dowodów wniesionych op∏at
przedsi´biorca przedstawia niezw∏ocznie w∏aÊciwemu organowi
koncesyjnemu i w∏aÊciwym podmiotom.

Przychód

Za co dok∏adnie op∏ata?

I) Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç
polegajàcà na poszukiwaniu z∏ó˝
kopalin dla poszczególnych grup
kopalin za kilometr kwadratowy
wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego
– 100 z∏,
b) w´giel kamienny – 500 z∏,
c) w´giel brunatny – 200 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 100 z∏;
3) kopaliny chemiczne – 100 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych –
1 000 z∏,
b) w obszarach morskich – 100 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
500 z∏,
b) wody termalne – 200 z∏.

Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç poszukiwania
lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin
oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych uiszcza op∏at´ z tytu∏u:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin;
2) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

II) Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç
polegajàcà na rozpoznawaniu z∏ó˝
kopalin oraz ∏àcznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
dla poszczególnych grup kopalin
za kilometr kwadratowy wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego
– 200 z∏,
b) w´giel kamienny – 1 000 z∏,
c) w´giel brunatny – 500 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 200 z∏;

Op∏ata eksploatacyjna w 60% stanowi dochód gminy, na terenie której
jest prowadzona dzia∏alnoÊç obj´ta
koncesjà, w 40% natomiast dochód
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona
na terenie wi´cej ni˝ jednej gminy,
op∏aty stanowià dochód tych gmin
proporcjonalnie do iloÊci wydobywanej kopaliny, proporcjonalnie do
wielkoÊci przestrzeni obj´tej dzia∏alnoÊcià.
Je˝eli dzia∏alnoÊç prowadzona jest
w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, op∏aty
z tego tytu∏u stanowià w ca∏oÊci
dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
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3) kopaliny chemiczne – 1 000 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych –
10 000 z∏,
b) w obszarach morskich –
2 500 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
800 z∏,
b) wody termalne – 500 z∏.
W przypadku zmiany okresu, na
jaki zosta∏a udzielona koncesja,
w decyzji zmieniajàcej koncesj´
ponownie ustala si´ op∏at´ za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, stosujàc stawki obowiàzujàce
w dniu wszcz´cia post´powania.
II) Op∏at´ z tytu∏u bezzbiornikowego magazynowania substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
ustala si´ kwartalnie, jako iloczyn
stawki op∏aty oraz iloÊci substancji
wprowadzonych do górotworu,
w tym do podziemnych wyrobisk
górniczych.
Stawka op∏aty wynosi w przypadku magazynowania:
1) substancji gazowych – 1,51 z∏/
tys. m3;
2) substancji ciek∏ych – 3,00 z∏/t;
3) innych, niewymienionych w pkt
1 i 2 substancji – 1,50 z∏/t.
Op∏aty z tytu∏u poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin oraz
z tytu∏u bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, wnosi si´ w terminie
jednego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.
W tym samym terminie przedsi´biorca przedstawia organowi koncesyjnemu i w∏aÊciwym podmiotom
kopie dowodów dokonanych wp∏at,
a tak˝e informacj´, o której mowa
w art. 85 ust. 12 Ustawy.
www.dashofer.pl
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IV) Op∏at´ z tytu∏u sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustala si´ kwartalnie jako
iloczyn stawki op∏aty i iloÊci umieszczonych w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów. Stawka op∏aty
wynosi w przypadku sk∏adowania:
1) odpadów niebezpiecznych –
62,17 z∏/t;
2) odpadów innych ni˝ niebezpieczne – 4,76 z∏/t;
3) odpadów oboj´tnych – 3,57 z∏/t.
Sankcja za naruszenie
ustawy (op∏aty
podwy˝szone)
W przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub
z ra˝àcym naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe organy ustalajà,
w drodze decyzji, prowadzàcemu
takà dzia∏alnoÊç op∏at´ eksploatacyjnà w wysokoÊci osiemdziesi´ciokrotnej stawki op∏aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny,
pomno˝onej przez iloÊç wydobytej
w ten sposób kopaliny, stosujàc stawki
obowiàzujàce w dniu wszcz´cia
post´powania.
Organami w∏aÊciwymi w sprawie
ustalania op∏at sà:
1) za wydobywanie bez wymaganej koncesji:
a) kopalin podstawowych i w granicach obszarów morskich –
minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska,
b) pozosta∏ych kopalin – w∏aÊciwy starosta;
2) za wydobywanie kopaliny z ra˝à-

cym naruszeniem warunków
koncesji – w∏aÊciwy organ koncesyjny.
W przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ okreÊlona powy˝ej
bez wymaganej koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej warunków,
w∏aÊciwe organy ustalajà, w drodze
decyzji, op∏at´ w wysokoÊci:
1) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin bez wymaganej koncesji, za ka˝dy kilometr kwadratowy terenu, na
którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç – 50 000 z∏; ka˝dy rozpocz´ty kilometr kwadratowy
terenu liczy si´ jako ca∏y;
2) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin z ra˝àcym
naruszeniem warunków koncesji
– trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´
dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
3) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji – 8 000 z∏ za
jeden metr szeÊcienny wykorzystanej przestrzeni;
4) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub sk∏adowanie
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, z ra˝àcym naruszeniem warunków koncesji – trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´
dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
5) za jednostk´ (Mg) sk∏adowanych odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji – dziesi´ciokrotnà
stawk´ op∏aty przewidzianej za

sk∏adowanie w Êrodowisku odpadów okreÊlonej grupy.
Organy w∏aÊciwe
do sankcji karnych
Organami w∏aÊciwymi do ustalania
op∏at karnych wskazanych powy˝ej
sà:
1) za dzia∏alnoÊç prowadzonà bez
wymaganej koncesji w zakresie:
a) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin – starosta,
b) bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, oraz
poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝ kopalin w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej – minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;
2) za dzia∏alnoÊç prowadzonà z ra˝àcym naruszeniem warunków
koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych – organ
koncesyjny.
Korzystanie z wód
W przypadku wydobywania kopaliny wyst´pujàcej pod wodami
powierzchniowymi, przedsi´biorca
uiszczajàcy op∏at´ eksploatacyjnà
nie ponosi op∏aty za szczególne korzystanie z wód.
■
Paulina Grabowska

Finanse
Op∏aty za usuni´cie drzewa lub krzewu
Podstawowym aktem prawnym
regulujàcym zasady uiszczania
op∏at za usuni´cie drzewa lub
krzewu jest Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie

www.dashofer.pl

przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 ze zm.).

Sposób wyliczenia op∏aty znajduje
si´ w Rozporzàdzeniu Ministra

Ârodowiska z dnia 13 paêdziernika
2004 r. w sprawie stawek op∏at dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228,
poz. 2306 ze zm.) oraz w Obwiesz-
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czeniu Ministra Ârodowiska z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie
stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz kar za zniszczenie
zieleni na rok 2009 (M.P. z 2008 r.
Nr 82, poz. 725).

przez wydajàcego zezwolenie albo
zastàpienia ich innymi drzewami
lub krzewami, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba usuwanych drzew
lub krzewów.
Bez zezwolenia

Od 1 stycznia 2009 r. stawka op∏aty
za wyci´cie drzew i krzewów zwi´kszy∏a si´ o poziom inflacji.
W przypadku wycinki nie ma znaczenia, czy sà to samosiejki lub roÊliny obumar∏e rosnàce we w∏asnym
ogródku czy na terenie nieruchomoÊci. Znaczenie ma wiek drzewa
(krzewu).

✔

WA˚NE!

JeÊli drzewa (krzewy) zosta∏y nasadzone ju˝ w czasie, gdy mia∏y pi´ç lat,
wówczas obowiàzek uzyskania zezwolenia na usuni´cie drzew (krzewów)
istnieje niezale˝nie od okresu, przez
jaki rosnà na danej nieruchomoÊci.

Najcz´Êciej konieczne
zezwolenie
Usuni´cie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomoÊci.
Je˝eli posiadacz nieruchomoÊci nie
jest w∏aÊcicielem, do wniosku do∏àcza
si´ zgod´ jej w∏aÊciciela. Do udzielenia zgody nie ma prawa u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci. Mo˝e
wystàpiç wówczas jedynie jako
posiadacz nieruchomoÊci, ale do
wniosku powinien do∏àczyç zgod´
Skarbu Paƒstwa lub jednostki
samorzàdu terytorialnego, b´dàcej
w∏aÊcicielem nieruchomoÊci oddanej w u˝ytkowanie wieczyste.
Co do nieruchomoÊci wpisanej do
rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia mo˝e byç
uzale˝nione od przesadzenia drzew
lub krzewów w miejsce wskazane

12

Niekiedy zezwolenie na wycink´
nie jest wymagane, zasad tych nie
stosuje si´ do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wy∏àczeniem
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku
narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobj´tych
ochronà krajobrazowà;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w zwiàzku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu z obszarów
po∏o˝onych mi´dzy linià brzegu
a wa∏em przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano tras´
wa∏u przeciwpowodziowego,
z wa∏ów przeciwpowodziowych
i terenów w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m od stopy wa∏u;
7) które utrudniajà widocznoÊç
sygnalizatorów i pociàgów,
a tak˝e utrudniajà eksploatacj´
urzàdzeƒ kolejowych albo powodujà tworzenie na torowiskach

zasp Ênie˝nych, usuwanych na
podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu;
8) stanowiàcych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu;
9) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu ze wzgl´du
na potrzeby zwiàzane z utrzymaniem urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych.
Op∏aty
Op∏at´ za usuni´cie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomoÊci. Ustala si´ jà na podstawie
stawki zale˝nej od obwodu pnia oraz
rodzaju i gatunku drzewa. Generalnie zasada jest taka: im grubsze
drzewa, tym wy˝szy wspó∏czynnik.
Natomiast w odniesieniu do krzewów stawka jest jednakowa i zale˝y
tylko od wielkoÊci zakrzewionej
powierzchni.

✔

WA˚NE!

Stawki op∏at obowiàzujàce od 1 stycznia 2009 r. zawiera Obwieszczenie
Ministra Ârodowiska w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni
na rok 2009 z dnia 14 paêdziernika
2008 roku (M.P. Nr 82, poz. 725).

Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku do obwieszczenia, stawki
ustala si´ jak dla drzew o podobnej

Tab. 1. Na podstawie tego obwieszczenia maksymalne stawki op∏at za
usuwanie drzew, za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego
na wysokoÊci 130 cm, od 1 stycznia 2009 roku wynoszà:
Lp.

WielkoÊç obwodu pnia w cm

Stawki op∏at za 1 cm w z∏

1

do 25

300,42

2

od 26 do 50

456,21

3

od 51 do 100

712,13

4

od 101 do 200

1 112,70

5

od 201 do 300

1 669,05

6

od 301 do 500

2 336,67

7

od 501 do 700

3 004,28

8

powy˝ej 700

3 894,45
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Tab. 2. Stawki op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew:
Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w z∏ za 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego
na wysokoÊci 130 cm

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykaƒska,
grochodrzew

12,04

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaƒski, czeremcha zwyczajna, Êwierk
pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata,
brzoza omszona

32,74

3

Dàb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, g∏óg – forma drzewiasta, jarzàb,
jesion wynios∏y, klon, z wyjàtkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany
ozdobne jab∏oni, Êliwy, wiÊni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozosta∏e gatunki i odmiany), jod∏a pospolita, Êwierk (pozosta∏e gatunki
i odmiany), sosna (pozosta∏e gatunki i odmiany), ˝ywotnik (wszystkie
gatunki), platan klonolistny, wiàz, cyprysik

79,64

4

Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec,
mi∏orzàb, metasekwoja, cis, cypryÊnik, bo˝odrzew

300,42

wartoÊci przyrodniczej, wymienionych w tym za∏àczniku.
Stawk´ za usuni´cie jednego metra
kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustalono na 222,54 z∏,
natomiast za zniszczenie jednego
metra kwadratowego terenu zieleni
w wysokoÊci:
a) dla trawników – 51,18 z∏,
b) dla kwietników – 439,51 z∏.

✔

WA˚NE!

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.

Regu∏à jest, ˝e uiszczenie op∏aty nast´puje w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´ ostateczna.
W razie nieterminowego uiszczenia
op∏aty, pobiera si´ odsetki za zw∏ok´
w wysokoÊci odsetek pobieranych
za nieterminowe regulowanie zobowiàzaƒ podatkowych.
Kiedy nie jest
obowiàzkowe wniesienie
op∏aty?
Aby uniknàç obowiàzku wnoszenia
op∏aty, wnioskodawca powinien
www.dashofer.pl

udowodniç, ˝e znajduje si´ w wy∏àczeniach wskazanych w art. 86
Ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym nie pobiera si´ op∏at
za usuni´cie drzew i odpowiednio
krzewów:
➢ na których usuni´cie nie jest
wymagane zezwolenie;
➢ na których usuni´cie osoba
fizyczna uzyska∏a zezwolenie
na cele niezwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;
➢ je˝eli usuni´cie jest zwiàzane
z odnowà i piel´gnacjà drzew
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków;
➢ które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ludzi lub mienia w istniejàcych
obiektach budowlanych;
➢ które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeƒstwu ˝eglugi;
➢ w zwiàzku z przebudowà dróg
publicznych i linii kolejowych;
➢ które posadzono lub wyros∏y na
nieruchomoÊci po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
➢ z terenów zieleni komunalnej,
z parków gminnych, ogrodów
dzia∏kowych i zadrzewieƒ,
w zwiàzku z zabiegami pie-

➢

➢

➢

➢
➢

l´gnacyjnymi drzew i krzewów;
które obumar∏y lub nie rokujà
szansy na prze˝ycie, z przyczyn
niezale˝nych od posiadacza nieruchomoÊci;
topoli o obwodzie pnia powy˝ej
100 cm, mierzonego na wysokoÊci 130 cm, nienale˝àcych do
gatunków rodzimych, je˝eli zostanà zastàpione w najbli˝szym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
je˝eli usuni´cie wynika z potrzeb
ochrony roÊlin, zwierzàt i grzybów obj´tych ochronà gatunkowà
lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
z grobli stawów rybnych;
je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane
z regulacjà i utrzymaniem koryt
cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych kszta∏towaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezb´dnym do
wykonania i utrzymania tych
urzàdzeƒ.
Kary administracyjne
za usuni´cie drzewa
bez zezwolenia

Za zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów, za usuni´cie ich
bez wymaganego zezwolenia wójt,
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burmistrz albo prezydent miasta
wymierza administracyjnà kar´
pieni´˝nà. Ustala si´ jà w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów.
W przypadku zniszczenia trawnika
lub kwietnika, przedsi´biorca nie
nalicza op∏aty samodzielnie. Wójt,
burmistrz lub prezydent miasta
okreÊlajà jej wysokoÊç w zezwoleniu.

Nie robià tego jednak wy∏àcznie na
podstawie informacji od wnioskodawcy – urz´dnik gminny bàdê
miejski osobiÊcie sprawdza wymiary
przeznaczonych do wycinki drzew
na posesji.
Uiszczenie kary nast´puje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalajàca wysokoÊç kary sta∏a si´
ostateczna.

Przedawnienie obowiàzku
wniesienia op∏aty
za usuni´cie drzewa
Kary nie uiszcza si´ po up∏ywie 5 lat
od koƒca roku, w którym up∏ynà∏
termin jej wniesienia. Ponadto nie
mo˝na wydaç decyzji w sprawie
ustalenia wysokoÊci op∏aty, je˝eli
od koƒca roku, w którym usuni´to
drzewa lub krzewy, up∏yn´∏o 5 lat. ■
Paulina Grabowska

Finanse
Op∏aty za udost´pnienie informacji wed∏ug ustawy OOÂ
Ustawa OOÂ przewiduje op∏aty
nie za samo udost´pnianie informacji a za pewne konkretne czynnoÊci z tym zwiàzane (art. 26
ust. 2 ustawy OOÂ): wyszukiwanie informacji, przekszta∏cenie
informacji w form´ wskazanà we
wniosku o udost´pnienie, sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych, przesy∏anie kopii dokumentów lub danych.

Warto wskazaç, ˝e pod poj´ciem
„przekszta∏cenia informacji” nale˝y rozumieç tylko fizycznà zmian´
jej postaci (a konkretnie – jak wynika z opisanego ni˝ej rozporzàdzenia – przekszta∏cenie w form´
elektronicznà). Nie jest natomiast
„przekszta∏ceniem”, za które pobiera si´ op∏at´ np. zestawienie
okreÊlonych informacji w formie
tabelki (t´ czynnoÊç zakwalifikowaç mo˝na natomiast jako wyszukiwanie i pobraç za nie op∏at´
w zale˝noÊci od iloÊci przejrzanych
dokumentów).

✔

WA˚NE!

Op∏aty nie pobiera si´ natomiast za
wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dost´pnym
wykazie (art. 26 ust. 1 ustawy OOÂ).
Op∏aty nie pobiera si´ tak˝e w przypadku, gdy wniosek o udost´pnienie

14

informacji zosta∏ z∏o˝ony przez organ
administracji.
Przyjàç nale˝y, i˝ równie˝ bezp∏atne
jest udost´pnienie informacji, której
udost´pnienie nie wymaga pisemnego
wniosku (art. 12 ust. 2 ustawy OOÂ).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy
OOÂ, op∏aty pobierane przez organ
administracji:
➢ rzàdowego sektora finansów
publicznych – stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa;
➢ samorzàdowego sektora finansów publicznych – stanowià dochód w∏asny jednostek samorzàdu terytorialnego.
Górne jednostkowe stawki op∏at
okreÊlone sà w art. 27 ustawy OOÂ.
Szczeg∏ówe stawki op∏at majà byç
okreÊlone w rozporzàdzeniu ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska wydanym na podstawie art. 28
ustawy OOÂ. Do czasu wydania
tego rozporzàdzenia, ale nie d∏u˝ej
ni˝ w ciàgu 24 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy OOÂ (tj. nie
d∏u˝ej ni˝ do 15 listopada 2010 r. –
zob. art. 173 ust. 1 ustawy OOÂ)
obowiàzuje jeszcze rozporzàdzenie
wydane na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy POÂ (rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 czerwca
2007 r. w sprawie szczegó∏owych
stawek op∏at za udost´pnianie in-
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formacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania op∏at,
Dz. U. Nr 114, poz. 788).
Op∏aty za udost´pnienie
informacji wed∏ug
ustawy d.i.p.
Ustawa o dost´pie do informacji
publicznej nie przewiduje w zasadzie pobierania op∏at za udost´pnienie informacji.
Pobieranie op∏at przewidziane jest
tylko w pewnych sytuacjach, okreÊlonych w art. 15.
Zgodnie z tym artyku∏em:
1. Je˝eli w wyniku udost´pnienia
informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10
ust. 1, podmiot obowiàzany do
udost´pnienia ma ponieÊç dodatkowe koszty zwiàzane ze
wskazanym we wniosku sposobem udost´pnienia lub koniecznoÊcià przekszta∏cenia informacji w form´ wskazanà we
wniosku, podmiot ten mo˝e
pobraç od wnioskodawcy op∏at´
w wysokoÊci odpowiadajàcej
tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, powiadomi wnioskodawc´ o wysokoÊci op∏aty.
Udost´pnienie informacji zgodwww.dashofer.pl

Nr 2/2009
nie z wnioskiem nast´puje po
up∏ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba
˝e wnioskodawca dokona w tym
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost´pnienia informacji albo wycofa wniosek.
Powiadomienie
o wysokoÊci op∏aty
wg ustawy d.i.p.
W ciàgu 14 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku organ ma obowiàzek powiadomiç wnioskodawc´ o wysokoÊci op∏aty. Dalej wnioskodawca
ma 14 dni na ewentualnà zmian´
wniosku w zakresie sposobu (np.
zamiast listownego udost´pnienia
informacji odbiór osobisty) lub
formy udost´pnienia informacji
(np. zamiast papierowych kopii dokumentów – forma elektroniczna).
Po up∏ywie tych 14 dni nast´puje
udost´pnienie informacji, chyba, ˝e
wczeÊniej wnioskodawca zmieni
sposób lub form´ udost´pnienia.
Op∏aty za udost´pnienie
informacji o Êrodowisku
b´dàcych jednoczeÊnie
informacjami publicznymi
Przyjàç mo˝na, i˝ w odniesieniu do
informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, niezale˝nie od tego, czy
sà jednoczeÊnie informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o do-

?

st´pie do informacji publicznej,
obowiàzujà stawki op∏at okreÊlone
na podstawie OOÂ. W takim zaÊ
zakresie, w jakim nie jest to uregulowane, w stosunku do informacji
publicznej obowiàzuje przytoczony
wy˝ej art. 15 ustawy o dost´pie do
informacji publicznej. W szczególnoÊci dotyczy to sprawy powiadamiania o wysokoÊci op∏aty.
Op∏ata za udost´pnienie
informacji a op∏ata
skarbowa

urz´dowej (takiej jak np. udost´pnienie informacji) je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów podlega
ono innym op∏atom o charakterze
publicznoprawnym lub sà od tych
op∏at zwolnione. Op∏aty za udost´pnienie informacji o Êrodowisku
(podobnie jak informacji publicznej)
– albo obowiàzek udost´pnienia
bezp∏atnie – uregulowane sà w ustawie OOÂ (lub odpowiednio: ustawie DIP) i rozporzàdzeniu wykonawczym, w zwiàzku z czym udost´pnienie informacji nie podlega
ju˝ op∏acie skarbowej.
■

Zgodnie z art. 3 ustawy o op∏acie
skarbowej, nie podlega op∏acie skarbowej dokonanie m.in. czynnoÊci

Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie:
31.01.2009 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31).
14.01.2009 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 19 grudnia
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 235, poz. 1614).
13.01.2009 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego, których wprowadzanie w Êciekach przemys∏owych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 229, poz. 1538).

Pytania i odpowiedzi
Jakie sankcje karne wynikajà z ustawy o dost´pie do informacji publicznej za nieudost´pnianie
informacji?

Ustawa o dost´pie do informacji
publicznej (d.i.p.) przewiduje odpowiedzialnoÊç karnà za nieudost´pnienie informacji. Zgodnie z art. 23
tej ustawy „kto, wbrew cià˝àcemu
na nim obowiàzkowi, nie udost´pnia
informacji publicznej, podlega grzyw-

www.dashofer.pl

nie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku.”
Przest´pstwo to mo˝e polegaç na:

➢ nieumieszczeniu w BIP informacji, która obowiàzkowo powinna si´ w nim znaleêç,

➢ odmowie udost´pnienia informacji na wniosek z∏o˝ony na
podstawie art. 10 ustawy d.i.p. –
o ile nie zachodzi jeden z wymienionych ustawà wyjàtków
od udost´pniania oraz o ile informacja te nie zosta∏a ju˝ udo-
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st´pniona w BIP (tryb wnioskowy dotyczy bowiem, zgodnie
z art. 10 ust. 2 ustawy d.i.p.,
tylko informacji nieudost´pnionych w d.i.p.),
➢ odmowie wpuszczenia na posiedzenie kolegialnego organu
w∏adzy publicznej.

OdpowiedzialnoÊç za przest´pstwo
z art. 23 ustawy d.i.p. ponosi osoba
fizyczna zobowiàzana do udzielenia informacji, a wi´c najcz´Êciej
kierujàcy podmiotem zobowiàzanym
do udost´pniania informacji lub osoba upowa˝niona w danym podmiocie do udost´pniania informacji.

Przepis art. 23 ustawy d.i.p. znajduje zastosowanie tak˝e w przypadku, gdy mamy do czynienia
z informacjami publicznymi b´dàcymi jednoczeÊnie informacjami
o Êrodowisku i jego ochronie.
■
Redakcja

Jakie sà zasady ustalania taryfowych cen i stawek za wod´ i Êcieki?
Taryfowe ceny i stawki op∏at powinny zostaç przez Przedsi´biorstwo
okreÊlone na podstawie niezb´dnych przychodów, które w szczególnoÊci powinny pokryç planowane
w roku obowiàzywania taryf uzasadnione koszty Êwiadczenia przez
Przedsi´biorstwo us∏ug, koszty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà,
oraz zysk dla Przedsi´biorstwa,
w wysokoÊci zale˝nej od potrzeb
inwestycyjnych.
Kierujàc si´ Rozporzàdzeniem, Spó∏ka dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, jakie b´dzie stosowaç.
Kalkulujàc ceny i stawki op∏at, ró˝nicuje si´ je odpowiednio do:
1) Podzia∏u odbiorców na grupy
taryfowe odbiorców us∏ug –
Ustawa nie daje ˝adnych szczegó∏owych wytycznych, jak na-

le˝y okreÊlaç podzia∏ na grupy
taryfowe. Z pewnà pomocà przychodzi definicja taryfowej grupy odbiorców zawarta w art. 2
pkt 13 Ustawy. Poj´cie to oznacza odbiorców wyodr´bnionych
na podstawie charakterystyki
zu˝ycia wody lub odprowadzanych Êcieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania
Êcieków, a tak˝e na podstawie
sposobu rozliczeƒ za Êwiadczone us∏ugi. Z tak ustalonej
definicji wynikajà zatem trzy
kryteria wyodr´bniania taryfowych grup odbiorców.
2) Rodzaju taryf i odpowiedniej
dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek op∏at.
3) Odpowiadajàcego poszczególnym taryfowym cenom i staw-

kom op∏at zró˝nicowania kosztów Êwiadczenia us∏ug.
Ceny i stawki op∏at kalkulowane sà
odr´bnie dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, tworzonych
na podstawie udokumentowanych
ró˝nic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków.
Taryfy, w zale˝noÊci od ich rodzaju
i struktury, dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców zawierajà elementy wskazane w Rozporzàdzeniu. W tym samym akcie zawarte sà kryteria wyboru struktury
i rodzaju taryfy, które powinna zastosowaç Spó∏ka.
■
Redakcja
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