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Gospodarka odpadami – za∏o˝enia prawne
oraz wysokie kary, jakie gro˝à Polsce
W ciàgu tego roku powinniÊmy
ograniczyç strumieƒ odpadów biodegradowalnych trafiajàcych na
sk∏adowiska o 21%. Obecnie trwajà
prace nad zmianà prawa z zakresu
gospodarki odpadami. 22 stycznia
Sejm przyjà∏ nowà Ustaw´ o zmianie ustawy o odpadach.

KPGO 2010
– za∏o˝enia rzàdu

Polsce gro˝à kary
za niewype∏nienie
unijnych zobowiàzaƒ

W 2006 roku Rada Ministrów uchwali∏a Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010. Plan ten mia∏ na celu
stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadà zrównowa˝onego rozwoju, w którym realizowana b´dzie zasada post´powania z odpadami zgodnie z hierarchià
gospodarki odpadami.

Do koƒca 2010 roku powinniÊmy
ograniczyç poziom odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji, kierowanych na sk∏adowisko, do 75% wed∏ug stanu na rok
1995. Obecnie sk∏adowanych jest
96% tych odpadów.

Najwa˝niejszym dzia∏aniem jest
zapobieganie i minimalizacja iloÊci
wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie ich w∏aÊciwoÊci niebezpiecznych. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie w∏aÊciwoÊci materia∏owych i energetycznych odpadów.

Nawet 260 tys. euro dziennie mo˝e
wynieÊç kara, jakà na Polsk´ na∏o˝y
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w Luksemburgu za niewype∏nienie unijnych
zobowiàzaƒ.

W przypadku, gdy odpadów nie
mo˝na poddaç procesom odzysku,
nale˝y je unieszkodliwiç, przy czym
sk∏adowanie jest ostatecznym i najmniej po˝àdanym sposobem post´powania z odpadami.

Tematem numeru sà op∏aty dotyczàce substancji kontrolowanych.
Nale˝y pami´taç, ˝e do 28 lutego
trzeba przekazaç informacje wynikajàce z ewidencji tych substancji za
2009 rok.

informacje zawarte w tym numerze
spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à
si´ pomocne w pracy.
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Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce lutowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o karach, jakie gro˝à Polsce za niewywiàzywanie si´ z unijnego obowiàzku
oraz o nowej wersji Szczegó∏owego
opisu priorytetów POIiÂ.
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W dziale Finanse przedstawiamy tekst
dotyczàcy Êrodków finansowych,
o jakie mo˝na si´ staraç w 2010 roku,
oraz przedstawiamy wyniki ostatniego
konkursu POIiÂ.
Zach´cam do zapoznania si´ równie˝
z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 43
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Za∏o˝enia te jednak nie zosta∏y urzeczywistnione, gdy˝ w Polsce za
ma∏o odpadów komunalnych jest
zbieranych selektywnie.
Nowelizacja Ustawy
o odpadach
22 stycznia br. Sejm po rozpatrzeniu
poprawek Senatu przyjà∏ Ustaw´
o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw. Nowe przepisy majà na celu doprowadzenie
do poprawy obecnie funkcjonujàcego systemu gospodarowania odpadami zarówno na poziomie wytwórców odpadów, jak i na poziomie
innych posiadaczy odpadów.

odpadów palnych oraz odpadów
ulegajàcych biodegradacji. Ustawa
przewiduje tak˝e Êrodki dyscyplinujàce przedsi´biorców, ˝eby wywiàzywali si´ z obowiàzku sk∏adania
zbiorczych zestawieƒ danych.

samorzàdowców o nowych za∏o˝eniach do projektu ustawy. Jednym
z za∏o˝eƒ jest, ˝e gmina stanie si´
w∏aÊcicielem odpadów w zak∏adzie
zagospodarowania odpadów, a nie
w momencie ich wytworzenia.

Zmianie uleg∏a równie˝ delegacja
dla Rady Ministrów do okreÊlenia
w drodze rozporzàdzenia jednostkowych stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na kolejne kilka lat.

Gmina w uchwale wska˝e miejsce,
do którego majà trafiç odpady. Przez
marsza∏ków zostanà wyznaczone
„rejony odpadowe”, do których b´dà
dowo˝one odpady.

Nowe przepisy zmieniajà równie˝
regulacje dotyczàce post´powania
z zakaênymi odpadami medycznymi
i zakaênymi odpadami weterynaryjnymi.

Gminy otrzymajà okreÊlone instrumenty kontrolne i instrumenty zwiàzane z sankcjami oraz okreÊlà wymagania, jakie przedsi´biorca b´dzie
musia∏ spe∏niaç, aby Êwiadczyç us∏ugi
przewozowe. Wszystko zostanie
uwzgl´dnione w ramach prawa miejscowego, czyli uchwa∏y rady gminy.

Ustawa ma umo˝liwiç Polsce realizacj´ zadaƒ zawartych w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami 2010,
m.in. osiàgni´cie celów na∏o˝onych
przez dyrektyw´ Rady Europejskiej
w sprawie sk∏adowania odpadów dotyczàcych redukcji odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
kierowanych na sk∏adowiska odpadów.

Znowelizowana zostanie tak˝e Ustawa
z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu wyeliminowania
szarej strefy w demonta˝u pojazdów.

Nowe przepisy nadajà uprawnienia
organom w∏aÊciwym do zamykania
z urz´du sk∏adowisk odpadów niespe∏niajàcych wymagaƒ technicznych. Zaostrzone zostanà sankcje
za nielegalne sk∏adowanie odpadów
oraz zostanie wprowadzony zakaz
sk∏adowania selektywnie zebranych

Obecnie trwajà prace nad za∏o˝eniami do projektu o zmianie Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wiceminister
Ârodowiska po posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego 27 stycznia poinformowa∏

Za∏o˝enia do projektu
o zmianie Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach

Gmina przejmie odpady na sk∏adowisku sama albo wska˝e podmiot,
który b´dzie zajmowa∏ si´ odpadami.
Po posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego
zosta∏ powo∏any zespó∏ samorzàdowców, który ma przeanalizowaç
propozycje zawarte w projekcie za∏o˝eƒ do ustawy. W lutym przedstawiciele korporacji samorzàdowych
spotkajà si´ ze stronà rzàdowà m.in.
w sprawie ustalenia w∏asnoÊci strumienia odpadów komunalnych. ■
Redakcja

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik 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).

2

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2010

www.dashofer.pl

Nr 2/2010

AktualnoÊci
Nowy wzór wniosku beneficjenta o p∏atnoÊç w ramach PIiÂ
Od 2 lutego 2010 r. obowiàzuje
nowy wzór wniosku beneficjenta
o p∏atnoÊç w ramach Programu
Infrastruktura i Ârodowisko

Wzór wniosku o p∏atnoÊç oraz instrukcja jego wype∏niania regulowane
sà odr´bnym dokumentem, tj. Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku
beneficjenta o p∏atnoÊç w ramach

Programu Infrastruktura i Ârodowisko. Do tej pory wzór wniosku
o p∏atnoÊç stanowi∏ za∏àcznik do
Wytycznych w zakresie sprawozdawczoÊci Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
Zalecenia zosta∏y opracowane w oparciu o horyzontalne Wytyczne do
sprawozdawczoÊci, których aktuali-

zacja wprowadzi∏a szereg zmian do
wzoru wniosku o p∏atnoÊç. Zalecenia
uwzgl´dniajà równie˝ cz´Êç zmian
wnioskowanych przez instytucje
zaanga˝owane w realizacj´ Programu Infrastruktura i Ârodowisko
oraz nowelizacj´ Ustawy o finansach publicznych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Dotacje na dofinansowanie odnawialnych êróde∏ energii zosta∏y
wstrzymane
W styczniu mia∏ ruszyç konkurs
na dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych êróde∏
energii. Zosta∏ on jednak wstrzymany przez Ministerstwo Gospodarki.

Powodem wstrzymania konkursu
jest decyzja Ministra Gospodarki,
zmieniajàca Instytucj´ Wdra˝ajàcà.
Zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko przez Instytut
Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO)
przejmie Departament Funduszy

Europejskich (DFE) Ministerstwa
Gospodarki.

kich ma przejàç dzia∏ania wdra˝ane
do tej pory przez IPiEO z poczàtkiem II kwarta∏u br.

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej wdra˝a∏ cztery dzia∏ania POIiÂ:
➢ 9.4 Wytwarzanie energii ze
êróde∏ odnawialnych.
➢ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze
êróde∏ odnawialnych.
➢ 9.6 Sieci u∏atwiajàce odbiór
energii ze êróde∏ odnawialnych.
➢ 10.3 Rozwój przemys∏u dla
odnawialnych êróde∏ energii.

Zaistnia∏e zmiany wp∏yn´∏y na harmonogram przeprowadzenia konkursów w ramach IX i X Osi Priorytetowej POIiÂ. DFE przewiduje, ˝e
przesuni´cia w stosunku do harmonogramu opublikowanego przez
Ministerstwo Gospodarki 14 grudnia 2009 r. nie przekroczà jednego
kwarta∏u.
■

Departament Funduszy Europejs-

Redakcja

AktualnoÊci
Nowa wersja Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu
Infrastruktura i Ârodowisko
Zaktualizowano Szczegó∏owy opis
priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko. Wprowadzone
zmiany wynikajà z dostosowania
zapisów dokumentu do zmienionych
przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Dokonano tak˝e zmian w odniesieniu do przesuni´ç mi´dzy dzia∏aniami w ramach:
➢ Priorytetu IV. Przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska:
www.dashofer.pl

przesuni´cie 5 mln z Dzia∏ania
4.1 dotyczàcego certyfikatów Êrodowiskowych na zwi´kszenie
alokacji trwajàcego konkursu
w Dzia∏aniu 4.2 Racjonalizacja
gospodarki zasobami i odpadami w przedsi´biorstwach.
Priorytetu
IX. Infrastruktura
➢
energetyczna przyjazna Êrodowisku i efektywnoÊç energetyczna:
dodatkowe 21,4 mln euro na trwajàcy konkurs w Dzia∏aniu 9.3
dotyczàcym termomodernizacji
kosztem Dzia∏aƒ 9.1 i 9.6.

➢ Priorytetu X. Bezpieczeƒstwo
energetyczne, w tym dywersyfikacja êróde∏ energii: przesuni´cie 5,48 mln euro na Dzia∏anie
10.3 Rozwój przemys∏u dla OZE
(odnawialnych êróde∏ energii)
kosztem Dzia∏ania 10.1.
➢ Priorytetu XII. Bezpieczeƒstwo
zdrowotne i poprawa efektywnoÊci systemu ochrony zdrowia:
przesuni´cie kwoty 15 mln euro
na Dzia∏anie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
z Dzia∏ania 12.2 Inwestycje
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w infrastruktur´ ochrony zdrowia
o znaczeniu ponadregionalnym.

Zmiany dotyczà równie˝ za∏àczników 2, 3 i 4 do dokumentu.

w dziale: Dokumenty i wytyczne/
Dokumenty/Dokumenty programowe.

Inne zmiany majà charakter g∏ównie doprecyzowujàcy i aktualizujàcy.

Aktualne wersje dokumentów mo˝na
znaleêç na stronie www.pois.gov.pl

Redakcja

AktualnoÊci
Na co idà Êrodki z funduszy ochrony Êrodowiska?
Po kontroli w kilkudziesi´ciu samorzàdach NIK stwierdzi∏a, ˝e Êrodki
funduszy ochrony Êrodowiska
wykorzystywane sà na zadania niezgodne z przepisami. Równie˝
przy wydawaniu decyzji zezwalajàcych na usuwanie drzew lub
krzewów wykryto nieprawid∏owoÊci.

Skontrolowanych zosta∏o 41 jednostek z ca∏ej Polski, w tym 6 urz´dów marsza∏kowskich, 7 wojewódzkich inspektoratów ochrony Êrodowiska, 7 starostw i 21 urz´dów gmin.
Instytucje wypad∏y pozytywnie,
jednak pojawia∏y si´ powtarzajàce
nieprawid∏owoÊci.
Podczas kontroli zosta∏y wzi´te pod
uwag´ takie kryteria, jak gromadzenie i podzia∏ Êrodków pochodzàcych z op∏at i kar za korzystanie ze
Êrodowiska oraz dysponowanie Êrodkami powiatowych i gminnych fun-

duszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej w ostatnich dwóch
latach.
Kontrolowane starostwa i urz´dy
gmin na kontach FOÂiGW posiada∏y
w sumie 190 mln z∏otych, z czego
ponad 28 mln z∏ m.in. zosta∏o wydanych niezgodnie z prawem. Pieniàdze posz∏y m.in. na remonty dróg,
zakup p∏ugów Ênie˝nych, kredytowanie bie˝àcych potrzeb bud˝etowych.
Opóênienia w podejmowaniu czynnoÊci windykacyjnych oraz brak
pe∏nej weryfikacji danych zarzucono
urz´dom marsza∏kowskim i wojewódzkim inspektoratom ochrony
Êrodowiska.
Natomiast gminy i powiaty wykorzystywa∏y Êrodki lokalnych funduszy ochrony Êrodowiska na zadania
niezgodne z celami wskazanymi
w Ustawie – Prawo ochrony Êrodo-

wiska oraz nie przestrzega∏y procedur zwiàzanych z wydawaniem
decyzji zezwalajàcych na usuwanie
drzew lub krzewów.
NIK pozytywnie oceni∏ prowadzenie ewidencji finansowo-ksi´gowej
Êrodków powiatowych i gminnych
funduszy, ujmujàc m.in. przychody
i wydatki przedmiotowych funduszy na wydzielonych kontach.
Projekty planów finansowych funduszy sk∏adane by∏y w wymaganym terminie, jednak plany te nie
zawsze by∏y rzetelnie sporzàdzane.
W analizowanym okresie wskaênik
wykonania planowanych wydatków
w kontrolowanych jednostkach
kszta∏towa∏ si´ w granicach od 17,4%
do 156%, a wykonanych przychodów
od 53,7% do 1804% planu.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nowy Minister Ârodowiska i jego za∏o˝enia
1 lutego prof. Andrzej Krajewski
objà∏ stanowisko Ministra Ârodowiska. Za najwa˝niejsze obecnie
uwa˝a dzia∏ania zwiàzane z klimatem, w szczególnoÊci handel
uprawnieniami do emisji CO2, gospodarkà odpadami oraz gospodarkà wodnà.

Profesor zamierza wzmocniç Inspekcj´ Ochrony Ârodowiska i nadaç
jej uprawnienia, które pozwolà skuteczniej egzekwowaç prawo ochrony
Êrodowiska.

4

Zapowiada zmiany w obszarze odpadów komunalnych oraz zamierza
podjàç walk´ z szarà strefà w recyklingu zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Jako priorytet uwa˝a tak˝e przyspieszenie realizacji Krajowego programu oczyszczania Êcieków komunalnych. Zale˝y mu na tym, aby jakoÊç
i zdolnoÊç biologiczna polskich rzek,
jezior i wód podziemnych znacznie
si´ poprawi∏a, poniew˝ jest to bardzo wa˝ny ekosystem.
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Dr hab. in˝. Andrzej Kraszewski, profesor Politechniki Warszawskiej na
Wydziale In˝ynierii Ârodowiska,
jest specjalistà w zakresie oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç infrastrukturalnych na Êrodowisko. Prowadzi∏
badania w zakresie metodologii
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,
oddzia∏ywania transportu na Êrodowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje si´ równie˝
analizà ryzyka, budowà modeli
prognostycznych, informatykà Êrodowiska i systemami informacji
o Êrodowisku. Pe∏ni∏ m.in. funkcje
www.dashofer.pl
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doradcy Ministra Ârodowiska, eksperta Sejmowej Komisji OÂZNiL
i wiceprzewodniczàcego Konwencji
EKG ONZ ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko w kontekÊcie transgranicznym. By∏ mediatorem m.in.
w konfliktach dotyczàcych sk∏ado-

wisk odpadów i lokalizacji obwodnic, a tak˝e moderatorem okràg∏ego
sto∏u w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) oraz Warszawskiego Okràg∏ego Sto∏u Odpadowego. Pe∏ni∏ tak˝e funkcj´ przewodniczàcego Krajowej Komisji

Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko
i spo∏ecznego doradcy Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Polskiej Energetyki
Jàdrowej.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nie b´dzie op∏aty za „foliówki”
Z za∏o˝eƒ do Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych odstàpiono od wprowadzenia op∏aty za torebki foliowe, stosowane do pakowania produktów
w sklepach.

Podczas rozpatrywania uwag zg∏oszonych na etapie prac legislacyjnych wzi´to pod uwag´ m.in. fakt,
˝e sklepy wprowadzi∏y sprzeda˝,
zamiast bezp∏atnego udost´pniania
„foliówek”, oraz powszechnoÊç ich
wyst´powania.

Projektowane przepisy majà przede
wszystkim uporzàdkowaç system
gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Wynikajà tak˝e z koniecznoÊci notyfikowania przepisów Komisji Europejskiej.
■
Redakcja

AktualnoÊci
EMAS w Ministerstwie Ârodowiska
Pozytywnie zosta∏ rozpatrzony
wniosek Ministerstwa Ârodowiska
o sfinansowanie projektu „Wdro˝enie systemu zarzàdzania Êrodowiskowego, przygotowanie do rejestracji
w systemie ekozarzàdzania i audytu
we Wspólnocie (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme)”.
Projekt b´dzie realizowany w ramach
Dzia∏ania 5.1 Wzmocnienie potencja∏u administracji rzàdowej, Priorytetu V. Dobre rzàdzenie Progra-

mu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.
System Ekozarzàdzania i Audytu
EMAS (ang. Eco-Management and
Audit Scheme) to unijny program,
który ma na celu zach´cenie organizacji do prowadzenia dzia∏alnoÊci
w sposób proekologiczny.
Wprowadzenie systemu EMAS pozwoli na minimalizacj´ negatywnego
wp∏ywu dzia∏aƒ urz´du na Êrodowisko,
rozwijanie ÊwiadomoÊci proekologicznej wÊród pracowników oraz re-

dukcj´ kosztów na skutek racjonalnej
gospodarki surowcami i zasobami.
Dzia∏ania podejmowane w ramach
projektu b´dà obejmowa∏y m.in. szkolenia dla pracowników, stworzenie
formalnej dokumentacji, promocj´
projektu i stworzenie w Internecie
zak∏adki na temat aktualnych wydarzeƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem
Êrodowiskowym.
■
Redakcja

Porady prawne
Mi´dzynarodowe przemieszczanie odpadów – gwarancje finansowe
14 czerwca 2006 roku zosta∏o
uchwalone Rozporzàdzenie (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, w zwiàzku
z czym konieczne sta∏o si´ dostosowanie przepisów polskich w tym
zakresie do nowych regulacji
Unii Europejskiej. Efektem tego
dostosowania jest obowiàzujàca
Ustawa o mi´dzynarodowym
przemieszczaniu odpadów. Ustawa
ta ma istotne znaczenie dla Czy-
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telników, gdy˝ zawiera postanowienia o koniecznoÊci ustanowienia gwarancji finansowej w przypadku wszystkich przemieszczeƒ
odpadów, które wymagajà zg∏oszenia.

Aktualny stan prawny
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r.
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2007 r.
Nr 124, poz. 859), dalej zwana

„ustawà”, okreÊla ramy instytucjonalne i organizacyjne do mi´dzynarodowego przemieszczania odpadów.
Jak podkreÊlono na wst´pie, ustawa
stanowi wdro˝enie do polskiego porzàdku prawnego Rozporzàdzenia
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. WE L
190 z 17.07.2006), dalej zwanego
„rozporzàdzeniem nr 1013/2006”.
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✔

WA˚NE!

Rozporzàdzenie nr 1013/2006 odwo∏uje si´ do postanowieƒ Dyrektywy
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 114
z 27.04.2006) i – na co nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ – w razie wàtpliwoÊci w∏aÊciwe jest stosowanie
przepisów europejskich.

Zezwolenia na
mi´dzynarodowe
przemieszczanie odpadów
Jak ju˝ sygnalizowano na wst´pie,
ustawa wprowadza do polskiego
porzàdku prawnego obowiàzek
ustanowienia gwarancji finansowej
w przypadku wszystkich przemieszczeƒ odpadów, które wymagajà zg∏oszenia. Warto zatem zwróciç uwag´
na kwestie dotyczàce zezwolenia
na mi´dzynarodowe przemieszczanie odpadów.
Zgodnie z ustawà zezwolenia na:
(i) przywóz odpadów na teren kraju,
(ii) wywóz odpadów poza teren kraju
oraz (iii) tranzyt odpadów przez teren
kraju wydaje G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska.
Przed wydaniem zezwolenia na
przywóz odpadów na teren kraju
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska:
➢ wyst´puje z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczàcej
przestrzegania przez prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów przepisów o ochronie
Êrodowiska do wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z gospodarowaniem odpadami, albo, je˝eli odbiorca odpadów nie b´dzie prowadzi∏ ich
odzysku lub unieszkodliwiania,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na jego
miejsce siedziby albo zamieszkania;
➢ mo˝e wystàpiç z wnioskiem
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o informacj´ dotyczàcà zgodnoÊci
dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
odbiorc´ odpadów z przepisami
prawa regulujàcymi prowadzenie takiej dzia∏alnoÊci, w tym
w szczególnoÊci z przepisami
o ochronie Êrodowiska, do organu
w∏aÊciwego do wydania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

✔

kraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
➢ miejsce prowadzenia procesów
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, które sà przedmiotem
mi´dzynarodowego przemieszczania odpadów.
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska prowadzi rejestr zg∏oszeƒ
i decyzji w zakresie mi´dzynarodowego przemieszczania odpadów.

WA˚NE!

Organy, do których zwrócono si´
o przedstawienie informacji, sà zobowiàzane przedstawiç je niezw∏ocznie,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wniosku
o informacj´.

Organy, do których zwrócono si´
z wnioskiem o przedstawienie informacji, w informacjach tych
zwracajà uwag´ w szczególnoÊci
na przypadki wczeÊniejszego stosowania dzia∏aƒ administracyjnych
lub karnych w stosunku do odbiorcy odpadów z tytu∏u naruszenia
przepisów o ochronie Êrodowiska
i innych przepisów dotyczàcych
prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z gospodarowaniem odpadami,
a tak˝e przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczàcych
mi´dzynarodowego przemieszczania odpadów.
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska okreÊla w zezwoleniach
na przywóz odpadów na teren
kraju, wywóz odpadów poza teren
kraju oraz tranzyt odpadów przez
teren kraju w szczególnoÊci:
➢ zg∏aszajàcego,
➢ odbiorc´ lub odbiorców odpadów,
➢ przewoênika lub przewoêników
odpadów,
➢ rodzaj oraz iloÊç odpadów, które
sà przedmiotem mi´dzynarodowego przemieszczania odpadów,
➢ okres wa˝noÊci, na jaki zezwolenie jest udzielone,
➢ rodzaj transportu i tras´ przewozu
odpadów, w tym miejsca prze-
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Rejestr zawiera w szczególnoÊci
nast´pujàce dane:
➢ imi´ i nazwisko lub nazw´ zg∏aszajàcego wysy∏k´ odpadów oraz
odbiorcy odpadów, uczestniczàcych w mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
➢ adresy miejsc prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanej
z mi´dzynarodowym przemieszczaniem odpadów, w przypadku
posiadaczy odpadów uczestniczàcych w mi´dzynarodowym
przemieszczaniu odpadów, b´dàcych osobami fizycznymi lub
jednostkami organizacyjnymi,
a w przypadku posiadaczy odpadów, b´dàcych jednostkami organizacyjnymi, tak˝e siedziby posiadaczy odpadów uczestniczàcych
w mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
➢ okres wa˝noÊci decyzji, a tak˝e
rodzaje odpadów podlegajàcych
mi´dzynarodowemu przemieszczaniu.
Gwarancje finansowe
W przypadku wszystkich przemieszczeƒ odpadów, które wymagajà
zg∏oszenia, wymagane jest ustanowienie gwarancji finansowej lub
równowa˝nego ubezpieczenia pokrywajàcego:
➢ koszty transportu,
➢ koszty odzysku lub unieszkodliwienia, w tym koszty niezb´dnych procesów przejÊciowych,
➢ koszty sk∏adowania przez okres
90 dni.

www.dashofer.pl
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Gwarancja finansowa, o której
mowa powy˝ej, mo˝e mieç form´
umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej
albo depozytu odpowiedniej sumy
pieni´˝nej na wydzielonym rachunku bankowym.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç sumy gwarancyjnej musi
umo˝liwiaç pokrycie kosztów transportu, odzysku lub unieszkodliwienia
(w tym kosztów niezb´dnych procesów przejÊciowych) oraz kosztów
sk∏adowania przez okres 90 dni.

Gwarancja finansowa w formie
umowy gwarancji bankowej albo
umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest sk∏adana w oryginale do
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.
Gwarancja finansowa w formie
depozytu jest natomiast wp∏acana
na odr´bny rachunek bankowy wskazany przez G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska.
Zgodnie z ustawà minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzory formularzy umowy
gwarancji bankowej i umowy gwarancji ubezpieczeniowej, kierujàc
si´ potrzebà uwzgl´dnienia wszystkich niezb´dnych elementów umowy oraz uproszczenia procedury
ustanawiania gwarancji – do dnia
dzisiejszego takie rozporzàdzenie
nie zosta∏o wydane.
Form´ gwarancji finansowej, postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz wysokoÊç sumy
gwarancyjnej G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska zatwierdza w
wydanym przez siebie zezwoleniu.
W tym miejscu nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´, i˝ w przypadku,
gdy postanowienia umowy gwarancji
www.dashofer.pl

bankowej albo umowy gwarancji
ubezpieczeniowej lub wysokoÊç
sumy gwarancyjnej nie zapewnià
pokrycia kosztów transportu, odzysku
lub unieszkodliwienia (w tym kosztów niezb´dnych procesów przejÊciowych) oraz kosztów sk∏adowania przez 90 dni, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska, w drodze
postanowienia, wzywa do uzupe∏nienia postanowieƒ umowy gwarancji
bankowej albo umowy gwarancji
ubezpieczeniowej, lub uzupe∏nienia wysokoÊci sumy gwarancyjnej.
Do czasu dokonania uzupe∏nienia
uznaje si´, ˝e nie zosta∏ spe∏niony
obowiàzek ustanowienia gwarancji
finansowej lub równowa˝nego ubezpieczenia.
Nale˝y pami´taç, i˝ na postanowienie G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska, o którym mowa powy˝ej, przys∏uguje za˝alenie.
Po dokonaniu mi´dzynarodowego
przemieszczenia odpadów i przedstawieniu dokumentów wymaganych przepisami Rozporzàdzenia
nr 1013/2006, na wniosek sk∏adajàcego gwarancj´, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska, w drodze
decyzji, orzeka o jej zwrocie.

✔

WA˚NE!

W przypadku, gdy: (i) przemieszczanie,
odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie mogà zostaç zrealizowane
zgodnie z planem bàdê (ii) przemieszczanie albo odzysk lub unieszkodliwianie jest nielegalne, i gdy zg∏aszajàcy lub odbiorca odpadów nie zrealizowa∏ obowiàzków dotyczàcych
odpowiednio zwrotu odpadów do
paƒstwa wysy∏ki lub zagospodarowania ich na terenie paƒstwa przeznaczenia, na∏o˝onych w odpowiednich
decyzjach (o których mowa w przepisach art. 24 lub 26 ustawy), G∏ówny
Inspektor Ochrony Ârodowiska orzeka,
w drodze decyzji, o przeznaczeniu
na ten cel Êrodków z gwarancji finansowej w wysokoÊci niezb´dnej do
zrealizowania tych obowiàzków.

Sposób obliczania
wysokoÊci sumy
gwarancyjnej
Dok∏adny sposób obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej okreÊlony
zosta∏ w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie sposobu obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej (Dz.U.
z 2008 r. Nr 96, poz. 618), dalej zwanego „rozporzàdzeniem”.

✔

WA˚NE!

Rozporzàdzenie okreÊla sposób obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej
w przypadku wywozu poza teren kraju
odpadów, które podlegajà procedurze
uprzedniego pisemnego zg∏oszenia i
zgody.

WysokoÊç sumy gwarancyjnej
(w PLN) oblicza si´ zgodnie z nast´pujàcym wzorem:
G = (D + T + M) · A,
gdzie:
G – oznacza wysokoÊç sumy gwarancyjnej;
D – oznacza koszt unieszkodliwienia lub odzysku, w tym koszty
niezb´dnych procesów przejÊciowych, jednej tony odpadów
obj´tych zg∏oszeniem;
T – oznacza koszt transportu jednej
tony odpadów obj´tych zg∏oszeniem z miejsca wysy∏ki do
miejsca przeznaczenia;
M – oznacza koszty magazynowania odpadów przez okres 90 dni,
przy czym dla jednej tony odpadów:
– w formie sta∏ej innych ni˝ niebezpieczne wynosi 200 PLN,
– niebezpiecznych w formie
sta∏ej wynosi 500 PLN,
– w formie ciek∏ej innych ni˝
niebezpieczne wynosi 500
PLN,
– niebezpiecznych w formie
ciek∏ej wynosi 1 000 PLN;
A – oznacza wyra˝onà w tonach
mas´ odpadów obj´tà gwarancjà.
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Koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym koszt niezb´dnych
procesów przejÊciowych, jednej
tony opadów obj´tych zg∏oszeniem
(D) jest ustalany na podstawie postanowieƒ umowy zawartej mi´dzy
zg∏aszajàcym mi´dzynarodowe przemieszczanie odpadów obj´tych zg∏oszeniem a odbiorcà odpadów.
Koszt transportu jednej tony odpadów obj´tych zg∏oszeniem z miejsca
wysy∏ki do miejsca przeznaczenia

!

(T) jest ustalany na podstawie postanowieƒ umowy zawartej mi´dzy
zg∏aszajàcym mi´dzynarodowe przemieszczanie odpadów obj´tych zg∏oszeniem a przewoênikiem.
■

–

–

dr Micha∏ Kuliƒski,
adwokat
–

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r.
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2007 r. Nr 124,

poz. 859).
Rozporzàdzenie (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz.Urz. WE L 190 z 17.07.2006
z póên. zm.).
Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz.
WE L 114 z 27.04.2006 z póên. zm).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
sposobu obliczania wysokoÊci sumy
gwarancyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 96,
poz. 618).

Temat numeru

Substancje kontrolowane – op∏aty
Ze wzgl´du na szerokie stosowanie substancji syntetycznych wprowadzono ograniczenie, którym
jest ochrona Êrodowiska naturalnego. Ga∏´zie przemys∏u, które
produkujà, wykorzystujà lub zu˝ywajà te substancje zosta∏y zmuszone, aby rozwa˝yç sposób ich
stosowania, a wreszcie zaniechania ich wykorzystywania. Dotyczy
to równie˝ substancji CFC (Chlorofluorow´glowodory) i HCFC
(wodorochlorofluorow´glowodory), które przyczyniajà si´ do
niszczenia atmosferycznej warstwy
ozonowej.

15 czerwca 2004 r. wesz∏a w ˝ycie
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà (Dz.U. Nr 121, poz. 1263
z póên. zm.), dalej „Ustawa”, która
zapewni∏a przeniesienie do prawa
polskiego prawa Unii Europejskiej
w zakresie post´powania z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà, tj. Rozporzàdzenia (WE) nr
2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca
2000 r. sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà.
Ustawa okreÊla:
➢ zasady u˝ywania oraz obrotu
substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà, zwanymi dalej
„substancjami kontrolowanymi”,
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oraz produktami, urzàdzeniami
i instalacjami zawierajàcymi te
substancje,
➢ obowiàzki podmiotów u˝ywajàcych lub dokonujàcych obrotu
substancjami kontrolowanymi
oraz produktami, urzàdzeniami
i instalacjami zawierajàcymi te
substancje,
➢ organy i jednostki w∏aÊciwe
w sprawach post´powania z substancjami kontrolowanymi.
Istotne definicje:
U˝ywanie substancji kontrolowanej – produkcja, przywóz, wywóz,
wprowadzanie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regeneracja
lub unieszkodliwianie substancji
kontrolowanych w rozumieniu
przepisów prawa Unii Europejskiej
dotyczàcych substancji kontrolowanych.
U˝ywanie produktów, urzàdzeƒ
i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane – przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub
stosowanie produktów oraz eksploatacja urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane.
Obrót – zbycie lub przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu
podmiotowi lub osobie.
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List´ substancji kontrolowanych
zawiera Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1005/2009 w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà. Obejmuje ona m.in. substancje z grup:
HCFC (sà to halogenowe chloropochodne w´glowodorów), które
stosowane sà g∏ównie w sektorze
ch∏odnictwa i klimatyzacji, freony
CFC (chloropochodne w´glowodorów) lub tetrachlorek w´gla, halony
czy bromek metylu. Zwiàzki te, ze
wzgl´du na szkodliwy wp∏yw na
Êrodowisko naturalne, powinny byç
u˝ywane wy∏àcznie w uk∏adach
zamkni´tych, aby nie przedostawa∏y
si´ do atmosfery.
Obowiàzki zwiàzane
z substancjami
kontrolowanymi
Podmiot u˝ywajàcy substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiàzany do:
➢ Prowadzenia ewidencji substancji
kontrolowanych.
➢ Przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku,
do dnia 28 lutego, za rok poprzedni wyspecjalizowanej jednostce. Zgodnie z og∏oszeniem
Ministra Ârodowiska jednostkà
upowa˝nionà do przyjmowania
informacji jest Biuro Ochrony
www.dashofer.pl
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Warstwy Ozonowej mieszczàce
si´ w Instytucie Chemii Przemys∏owej im. prof. MoÊcickiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. U˝ytkownicy w ewidencji
muszà podawaç m.in. rodzaj oraz
nazw´ chemicznà i handlowà
substancji kontrolowanej, êród∏o
pochodzenia, cel u˝ywania.
Podmiot wprowadzajàcy do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej produkty, urzàdzenia i instalacje zawierajàce substancje kontrolowane powinien:
➢ oznakowaç produkty, urzàdzenia, instalacje zawierajàce te
substancje,
➢ oznakowaç pojemniki zawierajàce te substancje.
Osoba wykonujàca czynnoÊci polegajàce na obs∏udze technicznej
i naprawie urzàdzeƒ ch∏odniczych,
klimatyzacyjnych, gaÊniczych lub
innych urzàdzeƒ zawierajàcych substancje kontrolowane zobowiàzana
jest do oznakowania tych urzàdzeƒ.
U˝ytkownik urzàdzeƒ lub instalacji (w tym osoba fizyczna) zawierajàcych powy˝ej 3 kg czynnika
ch∏odniczego, b´dàcego substancjà
kontrolowanà, jest zobowiàzany do
za∏o˝enia dla ka˝dego z urzàdzeƒ
karty obs∏ugi technicznej i naprawy
urzàdzenia lub instalacji, zwanej
„kartà urzàdzenia”; kart´ urzàdzenia
mogà zak∏adaç osoby posiadajàce
Êwiadectwo kwalifikacji w zakresie
substancji kontrolowanych.
Podmiot zobowiàzany jest do przeprowadzania okresowych przeglàdów szczelnoÊci urzàdzeƒ zawierajàcych powy˝ej 3 kg czynnika
ch∏odniczego, b´dàcego substancjà
kontrolowanà:
➢ raz na 12 miesi´cy – dla urzàdzeƒ
o nape∏nieniu od 3 kg do 30 kg,
➢ raz na 6 miesi´cy – dla urzàdzeƒ
o nape∏nieniu od 30 kg do 300 kg,
➢ raz na 3 miesiàce – dla urzàdzeƒ
o nape∏nieniu powy˝ej 300 kg.

www.dashofer.pl

Podmiot wytwarzajàcy odpady
zawierajàce substancje kontrolowane, przyjmujàcy oraz unieszkodliwiajàcy te odpady, posiada obowiàzek post´powania z tymi odpadami
w sposób zapobiegajàcy emisji substancji kontrolowanych do Êrodowiska.
Prowadzàcy sk∏adowisko ma obowiàzek odmowy przyj´cia na sk∏adowisko odpadów urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych lub gaÊniczych zawierajàcych substancje
kontrolowane i b´dàcych odpadami
oraz wszelkich urzàdzeƒ, b´dàcych
odpadami, zawierajàcych substancje
kontrolowane jako rozpuszczalniki,
a tak˝e odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane, wytworzonych
w procesie demonta˝u tych urzàdzeƒ.
Zakazy
Ustawa wprowadza zakazy w zakresie substancji kontrolowanych.
Zabronione jest:
1. Sk∏adowanie urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych lub
gaÊniczych, zawierajàcych substancje kontrolowane i b´dàcych
odpadami oraz wszelkich urzàdzeƒ b´dàcych odpadami, zawierajàcych substancje kontrolowane
jako rozpuszczalniki, a tak˝e
odpadów zawierajàcych substancje kontrolowane, wytworzonych
w procesie demonta˝u tych
urzàdzeƒ. Podmiot prowadzàcy
sk∏adowisko odpadów jest zobowiàzany odmówiç przyj´cia na
sk∏adowisko tych odpadów.
2. Obrót produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi CFC, z wyjàtkiem nieodzownych zastosowaƒ w rozumieniu Protoko∏u Montrealskiego
w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà, sporzàdzonego w Montrealu 16 wrzeÊnia 1987 roku.
3. Obrót urzàdzeniami i instalacjami ch∏odniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciep∏a zawierajàcymi substancje kontrolo-

wane jako czynniki ch∏odnicze.
4. Obrót spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami je
zawierajàcymi, wyprodukowanymi przy u˝yciu substancji
kontrolowanych.
5. Rozbudowa urzàdzeƒ i instalacji ch∏odniczych oraz klimatyzacyjnych z wykorzystaniem
substancji kontrolowanych.

✔

WA˚NE!

Zakazów, o których mowa w pkt 2-5,
nie stosuje si´ w przypadku przyznania przez Komisj´ Europejskà ograniczonego czasowo wy∏àczenia na
podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej dotyczàcych substancji
kontrolowanych.

Op∏aty i sprawozdania
Op∏ata za substancje kontrolowane
jest op∏atà obliczanà i wp∏acanà w
przypadku wprowadzenia po raz
pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarówno nowych,
odzyskanych, jak i po regeneracji:
1) wodorochlorofluorow´glowodorów (HCFC), z wyjàtkiem
wykorzystywanych do produkcji
innych substancji,
2) chlorofluorow´glowodorów
(CFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
3) bromometanu, z wyjàtkiem
zastosowaƒ kwarantannowych
i przedwysy∏kowych.
Podstaw´ obliczania wysokoÊci
op∏aty za substancje kontrolowane
stanowi iloÊç substancji kontrolowanej wprowadzonej do obrotu.
Maksymalna wysokoÊç stawki op∏aty
za substancje kontrolowane wynosi
dwukrotnoÊç stawki op∏aty za emisj´
substancji CFC do Êrodowiska.
Podmiot dokonujàcy obrotu jest
zobowiàzany do sk∏adania marsza∏kowi województwa, w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na siedzib´ albo miejsce
zamieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty za substancje kontro-
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lowane w terminie do dnia 31 marca
roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy ta op∏ata. W tym samym terminie powinna byç wp∏acona nale˝na op∏ata za substancje
kontrolowane na rachunek Urz´du
Marsza∏kowskiego.
Podmiot dokonujàcy obrotu, który
nie ma siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiàzany do z∏o˝enia stosownego sprawozdania marsza∏kowi województwa
mazowieckiego.
Wzór rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za
substancje kontrolowane zosta∏
opublikowany w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej
op∏aty za substancje kontrolowane
(Dz.U. Nr 17, poz. 157).
Natomiast stawki op∏at za substancje
kontrolowane zosta∏y opublikowane w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoÊci stawki op∏aty
za substancje kontrolowane (Dz.U.
Nr 13, poz. 107).
Je˝eli ww. podmiot nie dokona∏
wp∏aty op∏aty za substancje kontrolowane w terminie okreÊlonym
w ustawie lub wp∏aci∏ jà w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek województwa ustala w drodze
decyzji dodatkowà op∏at´ za substancje kontrolowane w wysokoÊci
odpowiadajàcej 50% niewp∏aconej
kwoty z tytu∏u op∏aty za substancje
kontrolowane.

✔

WA˚NE!

Termin p∏atnoÊci op∏at okreÊlonych
w decyzji wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç
op∏at sta∏a si´ ostateczna.

Nadzór w zakresie post´powania
z substancjami kontrolowanymi
oraz z produktami, urzàdzeniami
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i instalacjami zawierajàcymi te substancje sprawuje minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, za poÊrednictwem Inspekcji Ochrony Ârodowiska.
Odr´bne rachunki
Urz´dy marsza∏kowskie powinny
gromadziç na odr´bnych rachunkach
bankowych wp∏ywy z tytu∏u op∏aty
za substancje kontrolowane. Wp∏ywy
z tytu∏u op∏aty w wysokoÊci 0,5%
stanowià dochód bud˝etu samorzàdu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci
z tytu∏u op∏aty za substancje kontrolowane i obs∏ug´ administracyjnà
systemu tej op∏aty.
Natomiast wp∏ywy z tytu∏u op∏at
powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych
i pomniejszone o dochody urz´dów
marsza∏kowskich, o których mowa
powy˝ej, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast´pujàcego po roku,
którego dotyczy obowiàzek wp∏aty,
na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wp∏ywy z tytu∏u dodatkowych
op∏at za substancje kontrolowane,
powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych
i pomniejszone o dochody urz´dów
marsza∏kowskich, urz´dy marsza∏kowskie przekazujà w terminie do
dnia 31 grudnia roku nast´pujàcego
po roku, którego dotyczy obowiàzek wp∏aty, na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Kary pieni´˝ne i grzywny
Ustawa przewiduje równie˝ szereg
kar pieni´˝nych z tytu∏u produkcji
substancji kontrolowanych, przywozu, wywozu lub wprowadzania
do obrotu wbrew zakazom, bez wymaganego pozwolenia albo z naruszeniem jego warunków, oraz za
produkcj´, przywóz, wywóz lub
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wprowadzanie do obrotu produktów,
urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych
substancje kontrolowane wbrew
zakazom wynikajàcym z przepisów
dotyczàcych substancji kontrolowanych. Sà one nak∏adane przez
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska.

✔

WA˚NE!

Kary pieni´˝ne wymierza si´ w zale˝noÊci od iloÊci wyprodukowanych,
przywiezionych, wywiezionych, wprowadzonych do obrotu substancji
kontrolowanych lub produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane, za ka˝dy kilogram tej substancji.

Stawka kary pieni´˝nej za jeden
kilogram substancji kontrolowanej
wynosi pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty
za emisj´ do Êrodowiska jednego
kilograma chlorowcopochodnej
w´glowodoru (CFC-12), ustalonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska. Kar´ pieni´˝nà wnosi
si´ na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, który wyda∏ decyzj´.
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska przekazuje wp∏ywy z tytu∏u
kar pieni´˝nych za dany rok kalendarzowy do 31 grudnia na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych stanowià przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Grzywna jest przewidziana m.in.
za niedope∏nienie obowiàzku prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych, nieoznakowanie produktów, urzàdzeƒ lub instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane
bàdê pojemników zawierajàcych te
substancje, za brak karty urzàdzenia i inne.
■
Paulina Grabowska
www.dashofer.pl
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà (Dz.U. Nr 121, poz. 1263
z póên. zm.).
Rozporzàdzenie Parlamentu Europejs-

–

kiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia
16 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za substancje

–

kontrolowane (Dz.U. Nr 17, poz. 157).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoÊci stawki op∏aty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 13,
poz. 107).

Finanse
Jakie Êrodki b´dzie mo˝na pozyskaç na inwestycje Êrodowiskowe
w 2010 roku?
Wi´kszoÊç Êrodków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
Êrodowiskowych w obecnym okresie programowania 2007-2013
zosta∏a ju˝ rozdysponowana.
Daleko jeszcze do wydania tych
Êrodków, ale wi´kszoÊç z nich przypisana jest do konkretnych beneficjentów. Dotyczy to zarówno tych
dzia∏aƒ, w których projekty sà
wybierane w trybie indywidualnym (zadania umieszczone na
specjalnych listach indykatywnych), jak i trybu konkursowego.

Wst´p
O Êrodki na inwestycje Êrodowiskowe mo˝na si´ staraç w obecnym
okresie programowania z trzech
podstawowych êróde∏:
➢ Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko.
➢ Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
➢ 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych.
W wypowiedziach pracowników
instytucji odpowiedzialnych za
Program Operacyjny Infrastruktura
i Ârodowisko mo˝na znaleêç informacje, ˝e przeprowadzone pod
koniec 2009 roku konkursy by∏y
ostatnià mo˝liwoÊcià pozyskania
przez samorzàdy Êrodków na du˝e
projekty infrastrukturalne. Takie
informacje mo˝na by∏o uzyskaç
w trakcie posiedzenia sejmowej
Komisja Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa
(nr 112) 5 stycznia 2010 roku, które
poÊwi´cone by∏o wykorzystaniu
www.dashofer.pl

Êrodków unijnych na ochron´ Êrodowiska.
W trakcie posiedzenia Komisji Pan
Stanis∏aw Gaw∏owski, Sekretarz
stanu w Ministerstwie Ârodowiska,
powiedzia∏:
„W zasadzie ju˝ koƒczymy konkursy. Nie planujemy ich poza V
osià (dla przypomnienia jest to oÊ
dotyczàca ochrony przyrody i kszta∏towania postaw ekologicznych).
Byç mo˝e, gdyby nam si´ jeszcze
uda∏o jednà operacj´ przeprowadziç,
to ewentualnie w IV osi „Wsparcie
dla przedsi´biorców” konkursy si´
pojawià”.
Podobnie wyglàda sytuacja w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podczas posiedzenia Komisji, o którym mowa powy˝ej, Pani Nina
Dobrzyƒska, Zast´pca dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, poinformowa∏a, ˝e
w osi 3. na dzia∏ania dotyczàce gospodarki wodno-Êciekowej i odpadowej „w trakcie jednego naboru z∏o˝ono wnioski na kwot´ odpowiadajàcà prawie 100% naszych mo˝liwoÊci finansowych. A te mo˝liwoÊci
wcale nie sà takie ma∏e, bo jest to
ponad 6,5 mld z∏. Mo˝na powiedzieç, ˝e w tym przypadku zainteresowanie samorzàdów by∏o bardzo
wysokie”.
Jedynie w programach regionalnych
(i to nie wszystkich) planowane sà
jeszcze konkursy, w których sà przewidziane Êrodki na dofinansowanie

inwestycji Êrodowiskowych. Kwoty,
które jeszcze pozosta∏y, sà niewielkie w stosunku do potrzeb. Poni˝ej zestawione zosta∏y planowane
w 2010 roku konkursy, a w tych
przypadkach, kiedy sà przyj´te d∏u˝sze harmonogramy, równie˝ dla lat
nast´pnych.
Województwo
dolnoÊlàskie
Ramowy plan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa DolnoÊlàskiego na
lata 2007-2013 w latach 2010-2012,
Za∏àcznik do Uchwa∏y Nr 3663/III/09
Zarzàdu Województwa DolnoÊlàskiego z dnia 8 grudnia 2009 roku.
4.3 Poprawa jakoÊci powietrza – I kw.
2011 r.; alokacja: 3 000 000 euro.
4.6 Wsparcie instytucji zajmujàcych si´ zabezpieczeniem Êrodowiska naturalnego – I kw. 2011 r.;
alokacja: 3 625 398 euro.
4.7 Ochrona bioró˝norodnoÊci i edukacja ekologiczna – II kw. 2011 r.;
alokacja: 1 470 378 euro.
Województwo
kujawsko-pomorskie
Harmonogram konkursów na lata
2008-2013 dla projektów wspó∏finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (przyj´te
29 grudnia 2009 r. Uchwa∏à Zarzàdu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1681/09).
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OÊ Priorytetowa II. Zachowanie i racjonalne u˝ytkowanie Êrodowiska.
Dzia∏anie 2.1 Rozwój infrastruktury
wodno-Êciekowej – I kw. 2010 r.;
alokacja: 13 285 133,00 euro.
Dzia∏anie 2.2 Gospodarka odpadami – styczeƒ 2010 r.; alokacja:
14 000 000,00 euro (II kw. 2011r.;
alokacja: 14 530 114,00 euro).
Dzia∏anie 2.3 Rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza – marzec 2010 r.; alokacja: 6 869 034,00
euro.
Dzia∏anie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku (energia
odnawialna) – marzec 2010 r.; alokacja: 12 792 448,00 euro.
Dzia∏anie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeƒstwa powodziowego
i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska – I kw. 2011 r.; alokacja:
1 000 000,00 euro.
Dzia∏anie 2.6 Ochrona i promocja
zasobów przyrodniczych – IV kw.
2010 r.; alokacja 4 755 019,00 euro.
Województwo lubelskie
Harmonogram og∏aszania konkursów na rok 2010 w ramach III-VIII
Osi Priorytetowych RPO WL, zaakceptowany 22 grudnia 2009 r. przez
Zarzàd Województwa Lubelskiego.
OÊ Priorytetowa VI. Ârodowisko
i czysta energia.
6.1 Ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska.
Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – luty 2010 r.; alokacja: 18,6054 euro.
Bezpieczeƒstwo ekologiczne – kwiecieƒ 2010 r.; alokacja: 5,2983 euro.
Województwo lubuskie

Województwo ∏ódzkie

Województwo opolskie

Regionalny Program Operacyjny
Województwa ¸ódzkiego na lata
2007-2013 w roku 2010.

Ramowy harmonogram naboru
wniosków w ramach RPO WO
2007-2013 – szczegó∏y naborów
(wersja z dnia 22 grudnia 2009 r.
zaakceptowana przez Zarzàd Województwa Opolskiego):

II. OCHRONA ÂRODOWISKA,
ZAPOBIEGANIE ZAGROJENIOM
I ENERGETYKA.
II.2 Gospodarka odpadami 1
22.02.10/26.03.10.
II.3 Ochrona przyrody 3
24.05.10/25.06.10.
Województwo
ma∏opolskie
Informacja o terminach konkursów
planowanych do og∏oszenia w roku
2010: Za∏àcznik nr 3 Zarzàdu Województwa Ma∏opolskiego z dnia
26 listopada 2009 r. Harmonogram
naborów w ramach MRPO w latach
2007-2013.
7.1 Gospodarka wodno-Êciekowa:
og∏oszenie – luty 2010 r., termin –
marzec-kwiecieƒ 2010 r.; alokacja:
10 001 199 euro (33% ca∏kowitej
alokacji).
7.2 Poprawa jakoÊci powietrza
i zwi´kszenie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii: og∏oszenie
– marzec 2010 r., termin – kwiecieƒ-maj 2010 r.; alokacja: 15 000 000
euro (67% ca∏kowitej alokacji).
7.3 Gospodarka odpadami: og∏oszenie-lipiec 2010 r.; termin – sierpieƒ – wrzesieƒ 2010 r.; alokacja:
5 000 599 euro (33% ca∏kowitej alokacji).
Województwo
mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 w 2010 roku.
4.3 Ochrona powietrza, energetyka
(konkurs zamkni´ty bez preselekcji):
maj 2010-czerwiec 2010
(30 000 000 z∏).

Brak informacji na temat konkursów w 2010 roku.
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OÊ Priorytetowa 4. OCHRONA
ÂRODOWISKA.
4.1 Infrastruktura wodno-Êciekowa
i gospodarka odpadami (Gospodarka
odpadami) – wrzesieƒ 2011 r.
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne
êród∏a energii – 1 lutego-15 lutego
2010 r.
Województwo
podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie, Za∏àcznik do uchwa∏y Nr
244/4670/09 Zarzàdu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
15 grudnia 2009 r.
OÂ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA
ÂRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE
ZAGRO˚ENIOM.
Dzia∏anie 4.1 Infrastruktura ochrony
Êrodowiska.
Schemat B. Zaopatrzenie w wod´ –
paêdziernik 2010 r.
Dzia∏anie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi – luty 2011 r.
Dzia∏anie 4.3 Zachowanie oraz
ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej – luty 2011 r.
Dzia∏anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro˝eniom – maj 2011 –
przeprowadzenie naboru uzale˝nione jest od wyników 1. naboru, ze
wzgl´du na przewidywanà du˝à
liczb´ wniosków w stosunku do istniejàcych mo˝liwoÊci finansowych.
www.dashofer.pl
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Województwo podlaskie
Harmonogram og∏aszania konkursów w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 przyj´ty na posiedzeniu
Zarzàdu Województwa Podlaskiego
29 grudnia 2009 r.
V. Rozwój infrastruktury ochrony
Êrodowiska.
Dzia∏anie 5.1 Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– gospodarka wodno-Êciekowa:
styczeƒ-luty.
Dzia∏anie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska –
gospodarka wodno-Êciekowa: luty-marzec.
Dzia∏anie 5.1 Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– ochrona przyrody: luty-marzec.
Dzia∏anie 5.2 Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– ochrona przyrody: luty-marzec.
Dzia∏anie 5.1. Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– gospodarka odpadami: maj-czerwiec.
Dzia∏anie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska –
gospodarka odpadami: maj-czerwiec.
Dzia∏anie 5.1 Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– odnawialne êród∏a energii: marzec-kwiecieƒ.

-2013 (Za∏àcznik do uchwa∏y numer
1565/275/09 Zarzàdu Województwa
Pomorskiego z dnia 17 grudnia
2009 r.).
OÊ Priorytetowa 5. Ârodowisko i energetyka przyjazna Êrodowisku.
(5.2 Gospodarka wodna: 03.2011-04.2011 Pozosta∏a dost´pna alokacja).
5.3. Zarzàdzanie informacjà o Êrodowisku: sierpieƒ 2010-wrzesieƒ
2010 r.; alokcja: 1 536 9395 euro.
Województwo Êlàskie
Indykatywny Harmonogram Konkursów Regionalnego Programu
Województwa Âlàskiego na lata
2007-2013, uchwa∏a Zarzàdu Województwa Âlàskiego nr 3218/330/
III/2009 w sprawie przyj´cia zaktualizowanego harmonogramu z dnia
8 grudnia 2009 roku.
V. Ârodowisko.
5.3 Czyste powietrze i odnawialne
êród∏a energii: 6 kwietnia-6 czerwca
2011 r.; alokacja: 11,06 mln euro.
5.4 Zarzàdzanie Êrodowiskiem: w 2010
roku planuje si´ og∏oszenie dodatkowego naboru w ramach Dzia∏ania
5.4, alokacja uzale˝niona jest od dost´pnoÊci Êrodków dla tego dzia∏ania.
5.5 Dziedzictwo przyrodnicze: w 2010
roku planuje si´ og∏oszenie dodatkowego naboru w ramach Dzia∏ania
5.5, alokacja uzale˝niona jest od dost´pnoÊci Êrodków dla tego dzia∏ania.
Województwo
Êwi´tokrzyskie

Województwo pomorskie

Harmonogram konkursów w 2010
roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Âwi´tokrzyskiego na lata 2007-2013,
Za∏àcznik do Uchwa∏y 2276/09
Zarzàdu Województwa Âwi´tokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Indykatywny harmonogram og∏aszania konkursów w ramach RPO
Województwa Pomorskiego 2007-

Dzia∏anie 4.1 Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
i energetycznej: 15 lutego-29 marca

Dzia∏anie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska –
odnawialne êród∏a energii: marzec-kwiecieƒ.
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2010 r. dotyczy nast´pujàcych kategorii interwencji: 33, 39, 40, 41, 42,
43, 47 i 44.
Dzia∏anie 4.2 Rozwój systemów
lokalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej: 15 lutego
2010-29 marca 2010 r. dotyczy nast´pujàcych kategorii interwencji:
33, 39, 40, 41,42, 43, 47 i 44.
Województwo
warmiƒsko-mazurskie
Ramowy harmonogram og∏aszania
konkursów na 2010 rok w ramach
RPO WiM 2007-2013 (Za∏àcznik
do Uchwa∏y Nr 1/8/10/III Zarzàdu
WWM z dnia 6 stycznia 2010 roku).
VI. Ârodowisko przyrodnicze.
6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji Êrodowiska poprzez budow´,
rozbudow´ i modernizacj´ infrastruktury ochrony Êrodowiska.
6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 16 czerwca;
2 637 765,85 euro.
6.1.2 Gospodarka wodno-Êciekowa
– 10 marca; 7 700 265,66 euro.
6.2 Ochrona Êrodowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami.
6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii – 19 lutego;
15 420 131,67 euro.
6.2.2 Bezpieczeƒstwo ekologiczne –
19 lutego; 1 825 639,76 euro.
W harmonogramie na kolejne lata
(2011-2013) brak informacji na
temat konkursów Êrodowiskowych.
Województwo
wielkopolskie
Indykatywny harmonogram og∏aszania konkursów w ramach WRPO
2007-2013 na rok 2010, Za∏àcznik
nr 1 do Uchwa∏y Nr 3421/2009
Zarzàdu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
3.3 Wsparcie ochrony przyrody:
I kwarta∏, III kwarta∏.
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Brak informacji o innych konkursach.
Województwo
zachodniopomorskie

Dzia∏anie 4.3 Zaopatrzenie w wod´
i oczyszczanie Êcieków – brak naborów w 2010 r.

OÊ Priorytetowa 4. Infrastruktura
ochrony Êrodowiska.

Dzia∏anie 4.4. Ochrona powietrza:
tryb i termin naboru zostanie ustalony
po przeprowadzeniu sonda˝u (ILPI).

Dzia∏anie 4.2 Gospodarka odpadami: czerwiec 2010 r.

Dzia∏anie 4.5. Ochrona przyrody
i zapobieganie zagro˝eniom.

Poddzia∏anie 4.5.1. Promowanie
bioró˝norodnoÊci i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) – tryb
i termin naboru zostanie ustalony
po przeprowadzeniu sonda˝u (ILPI).
Poddzia∏anie 4.5.2. Zapobieganie
zagro˝eniom – styczeƒ 2010 r. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Nabór wniosków na dzia∏anie 4.5 IV priorytetu POIiÂ
NFOÂiGW og∏osi∏ drugà rund´
naboru wniosków na Dzia∏anie
4.5 IV priorytetu POIiÂ – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska.

Termin sk∏adania
wniosków

wanie. Termin sk∏adania wniosków
zosta∏ okreÊlony na 31 maja 2010 r.
do 30 czerwca 2010 r.
Kwota Êrodków
przeznaczonych
na dofinansowanie
projektów

Wnioski wst´pne nale˝y sk∏adaç
w terminie od 8 marca 2010 r. do
14 kwietnia 2010 r. w kancelarii
NFOÂiGW.

Przewidywana kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektów wy∏onionych w ramach II rundy aplikacyjnej przeliczona na dzieƒ og∏oszenia
naboru wynosi 43 180 004,89 PLN.

Wnioskodawcy, którzy w wyniku
weryfikacji wniosku wst´pnego
dostanà powiadomienie o zasadniczej zgodnoÊci projektu z celem
i zakresem dzia∏ania oraz przepisami
o pomocy publicznej, sà uprawnieni
do z∏o˝enia wniosku o dofinanso-

Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom do wysokoÊci dost´pnej alokacji dla dzia∏ania (do wyczerpania Êrodków), wyliczanej w miesiàcu, w którym nast´puje podpisanie umowy o dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie projektu
podpisywana b´dzie w odniesieniu do projektu:
➢ który przeszed∏ pozytywnie
wszystkie etapy oceny i zosta∏
zakwalifikowany do dofinansowania,
➢ którego dofinansowanie jest mo˝liwe w ramach dost´pnej alokacji
na dany konkurs.
Minimalna wartoÊç projektu dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
wynosi 8 mln z∏ w przypadku MÂP.
Maksymalny udzia∏ Êrodków UE
w wydatkach kwalifikowanych stanowi 30%.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 20 mln z∏.
■
Redakcja

Finanse
Wyniki ostatniego konkursu POIiÂ
21 stycznia br. zatwierdzone zosta∏y listy rankingowe projektów
z∏o˝onych w ramach konkursów
og∏oszonych w listopadzie 2009
roku w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko.

z∏o˝ono 83 wnioski, spoÊród których
59 pozytywnie przesz∏o ocen´ formalnà oraz uzyska∏o przynajmniej
60% punktów w wyniku oceny
wed∏ug kryteriów merytorycznych
I stopnia.

kracza dost´pnà alokacj´, projekty
na liÊcie rankingowej zosta∏y podzielone na podstawowe i rezerwowe.

W ramach konkursu nr 6/POIiÂ/
1.1/11/2009 dla dzia∏ania 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM

Ze wzgl´du na fakt, i˝ suma wnioskowanego dofinansowania przez
projekty, które przesz∏y pozytywnie
ocen´ merytorycznà I stopnia prze-

Na podstawowej liÊcie rankingowej
znalaz∏o si´ 9 projektów o ∏àcznej
wnioskowanej wartoÊci dofinansowania 408 mln z∏.
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Sà to nast´pujàce projekty:
1) Kompleksowe rozwiàzanie gospodarki wodno-Êciekowej w aglomeracji Szprotawa, wnioskodawca Gmina Szprotawa.
2) Modernizacja gospodarki Êciekowej w mieÊcie ¸eba, wnioskodawca Spó∏ka Wodna „¸EBA”.
3) Uporzàdkowanie gospodarki
Êciekowej w mieÊcie Katowice
– etap II, wnioskodawca Katowicka Infrastruktura Wodociàgowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
4) Uporzàdkowanie gospodarki
wodno-Êciekowej w Gminie
Olsztyn, wnioskodawca Gmina
Olsztyn.
5) Zapewnienie prawid∏owej gospodarki Êciekowej na terenie
miasta i gminy Lubsko, wnioskodawca Gmina Lubsko.
6) Gospodarka wodno-Êciekowa
w aglomeracji miasta Ozorków,
wnioskodawca Ozorkowskie
Przedsi´biorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
7) Kompleksowe rozwiàzanie gospodarki wodno-Êciekowej Gminy
Miejskiej Lidzbark Warmiƒski,
Gmina Miejska Lidzbark Warmiƒski.
8) Porzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej na terenie miasta
Rzeszowa, wnioskodawca Gmina
Miasto Rzeszów.
9) Modernizacja gospodarki wodno-Êciekowej w Gliwicach –
II etap, wnioskodawca Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
SpoÊród dziewi´ciu projektów po
dwa sà zlokalizowane w województwach: Êlàskim, lubuskim i warmiƒsko-mazurskim. Pozosta∏e trzy
w pomorskim, ∏ódzkim i podkarpackim. Realizacja projektów Êlàskich
wymaga zaanga˝owania ponad
56% ogó∏u Êrodków przewidzianych
w konkursie. Najwi´kszy projekt
na liÊcie podstawowej to projekt katowicki – jego koszt ca∏kowity to prawie 400 mln z∏otych.
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Projekty rezerwowe
Pozosta∏e 50 projektów znalaz∏o
si´ na rezerwowej liÊcie rankingowej. Ca∏kowity koszt projektów na
liÊcie to blisko 5 mld z∏otych, a wartoÊç wnioskowanego dofinansowania to ponad 2,5 mld z∏otych.
Zatem przewidziane w konkursie
dofinansowanie stanowi jedynie
nieca∏e 16% wartoÊci pomocy wnioskowanej w projektach, które pozytywnie przesz∏y ocen´.
Na sfinansowanie tylko trzech pierwszych projektów na liÊcie rezerwowej (Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej na terenie
gmin powiatu dzier˝oniowskiego –
etap I, Uporzàdkowanie gospodarki
wodno-Êciekowej na obszarze
Zwiàzku Celowego Gmin MG-6,
Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej w Gminie Stare Babice)
potrzebne by∏oby prawie 500 mln z∏.
Zmiana statusu projektu
rezerwowego na
podstawowy
Na koniec nale˝y podkreÊliç, ˝e
zgodnie z podanymi informacjami
projekty sklasyfikowane na liÊcie
jako rezerwowe b´dà zmienia∏y status na podstawowy w przypadku:
1. Uzyskania jakichkolwiek oszcz´dnoÊci w projektach zatwierdzonych w ramach wczeÊniejszych
naborów.
2. Przesuni´cia dodatkowych Êrodków finansowych na dzia∏ania
zwiàzane z gospodarkà wodno-Êciekowà z innych priorytetów
Êrodowiskowych.
3. Przesuni´cia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
dodatkowych Êrodków finansowych na priorytet I.
W ramach konkursu nr 4/POIiÂ/2.1/
11/2009 dla dzia∏ania 2.1. Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzgl´dnieniem

odpadów niebezpiecznych w konkursie nr 4/POIiÂ/2.1/11/2009 z∏o˝ono osiem wniosków o dofinansowanie – na liÊcie rankingowej znalaz∏y si´ cztery projekty, które pozytywnie przesz∏y ocen´ formalnà
oraz uzyska∏y przynajmniej 60%
punktów w wyniku oceny wed∏ug
kryteriów merytorycznych I stopnia,
o ∏àcznej wnioskowanej wartoÊci
dofinansowania ze Êrodków FS
w wysokoÊci ok. 224 mln z∏.
Projekty ocenione
pozytywnie
Projekty ocenione pozytywnie to:
1. Budowa Mi´dzygminnego Zak∏adu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wnioskodawcà
jest Mi´dzygminne Przedsi´biorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
Master Sp. z o.o. Koszt ca∏kowity projektu to 133 948 170,00
z∏otych, a kwota dofinansowania – 74 236 889,15 z∏otych.
2. Regionalny Zak∏ad Zagospodarowania Odpadów w D´bowcu.
Wnioskodawcà jest Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ZamoÊciu.
Koszt ca∏kowity projektu to
51 113 228,42 z∏otych, a kwota
dofinansowania – 33 249 828,05
z∏otych.
3. Budowa Zak∏adu Zagospodarowania Odpadów dla regionu
Bia∏a Podlaska. Wnioskodawcà
jest przedsi´biorstwo Bialskie
Wodociàgi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bia∏ej Podlaskiej. Koszt ca∏kowity projektu to 94 868 823,00 z∏otych,
a kwota dofinansowania –
41 908 336,45 z∏otych.
4. System Gospodarki Odpadami
Âl´za – O∏awa. Wnioskodawcà
jest Zak∏ad Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.o. Koszt ca∏kowity projektu to 151 793 727,00
z∏otych, a kwota dofinansowania – 74 569 617,76 z∏otych.
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W ramach konkursu nr 5/POIiÂ/2.2/
11/2009 dla dzia∏ania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich na liÊcie rankingowej znalaz∏ si´ 1 wniosek o wartoÊci dofinansowania w wysokoÊci
178 mln z∏, który przeszed∏ pozytywnie ocen´ formalnà oraz uzyska∏ wymaganà liczb´ punktów na
ocenie merytorycznej I stopnia.
Jest to projekt „Ochrona brzegów
morskich na wschód od Portu Dar∏owo”. Wnioskodawcà jest Urzàd
Morski w S∏upsku. Koszt ca∏kowity projektu to 209 637 391,84 z∏otych, a kwota dofinansowania –
178 191 783,06 z∏otych.
W wyniku oceny wed∏ug kryteriów
merytorycznych II stopnia kolejnoÊç projektów na listach rankingowych mo˝e ulec zmianie.
■
Krzysztof Choromaƒski

?

Wa˝ne terminy
Wa˝ne terminy
28 lutego 2010 r.
– Wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego recykling lub inne ni˝ recykling procesy odzysku zu˝ytego sprz´tu elektronicznego i elektrycznego
za II pó∏rocze 2009 r.
– Wniesienie op∏aty rocznej za sprz´t elektryczny i elektroniczny
– Wniesienie op∏aty rocznej za baterie i akumualtory
– Przekazanie informacji wynikajàcych z ewidencji substancji kontrolowanych za 2009 r.
10 marca 2010 r.
– Wydanie zaÊwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym za II pó∏rocze 2009 r.
15 marca 2010 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania o iloÊci i masie sprz´tu wprowadzanego do
obrotu na terytorium kraju za II pó∏rocze 2009 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania w zakresie gospodarki zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym za II pó∏rocze 2009 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytego sprz´tu za II pó∏rocze 2009 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania o masie przyj´tego zu˝ytego sprz´tu oraz masie
i rodzajach odpadów powsta∏ych z przetworzenia zu˝ytego sprz´tu za
II pó∏rocze 2009 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania o masie przyj´tych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym ni˝ recykling procesom odzysku odpadów
pochodzàcych ze zu˝ytego sprz´tu za II pó∏rocze 2009 r.
– Z∏o˝enie sprawozdania i uiszczenie op∏aty produktowej za baterie
i akumulatory.

Pytania i odpowiedzi
Jak obliczyç op∏at´ produktowà dla baterii i akumulatorów przenoÊnych?

Przedsi´biorca wprowadzajàcy baterie przenoÊne lub akumulatory
przenoÊne, który nie osiàgnà∏ poziomów zbierania w okreÊlonej wysokoÊci, ma obowiàzek obliczenia na
koniec roku oraz wp∏aty do 15 marca
roku nast´pnego nale˝nej op∏aty
produktowej. Zgodnie z artyku∏em
39 Ustawy o bateriach i akumu-

latorach z dnia 24 kwietna 2009 r.
podstaw´ do obliczenia op∏aty produktowej stanowi masa zebranych
zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych.
Nale˝nà op∏at´ produktowà oblicza
si´ jako iloczyn stawki op∏aty produktowej i ró˝nicy mi´dzy masà

zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych,
jakà nale˝y zebraç, aby osiàgnàç
wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masà
zebranych w tym roku zu˝ytych
baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych.
■
Redakcja
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