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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
lutowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o uruchomieniu przez Ministerstwo
Rozwoju Platformy wspó∏pracy partnerstwa publiczno-prywantnego. Kompetencje rady gminy przy ustalaniu

www.dashofer.pl

lizacyjne i oczyszczalnie Êcieków
komunalnych. Program koordynuje
dzia∏ania gmin i przedsi´biorstw
wodociàgowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich
terenach.
AKPOÂK2010

Krajowy program oczyszczania
Êcieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdro˝enia
Dyrektywy 91/271/EWG. Przepisy
prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania
Êcieków komunalnych powinny
w Polsce w pe∏ni obowiàzywaç od
dnia 31 grudnia 2015 r.

■ Temat numeru
●

www.dashofer.pl

Program ma na celu ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych
Êcieków, a co si´ z tym wià˝e ochron´
Êrodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOÂK jest
dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i okreÊlono
dzia∏ania na rzecz wyposa˝enia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM
wi´kszej od 2 000, w systemy kanastawek za odbiór odpadów oraz artyku∏y dotyczàce op∏aty podwy˝szonej
mogà Paƒstwo znaleêç w dziale Porady
prawne.
Tematem numeru jest finansowanie
zielonych inwestycji ze sprzeda˝y
jednostek AAU. Na prze∏omie marca
i kwietnia ruszy nabór wniosków na
dofinansowanie termomodernizacji
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
W dziale Finanse informujemy o nowych
naborach wniosków. Dofinansowanie
mo˝na uzyskaç m.in. ze Êrodków stanowiàcych pomoc ze strony Niemiec.

Jest to trzecia aktualizacja Programu.
Swoim zakresem obejmuje wy∏àcznie dane dotyczàce terminów realizacji inwestycji. Pozosta∏e wartoÊci
pozostajà zgodne z dokumentem
AKPOÂK2009.

✔

WA˚NE!

Celem tej aktualizacji by∏a analiza stanu
zaawansowania realizacji inwestycji
oraz analiza przyczyn zaistnia∏ych
opóênieƒ. Pozwoli∏o to na ustalenie
realnych terminów ich zakoƒczenia.
Sytuacja ta dotyczy 122 aglomeracji
powy˝ej 15 000 RLM oraz 4 aglomeracji poni˝ej 15 000 RLM z AKPOÂK2009,
które ze wzgl´du na opóênienia
inwestycyjne nie zrealizowa∏y zaplanowanych zadaƒ do koƒca 2010 r.
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i b´dà pomocne
w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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Dlaczego wystàpi∏y
opóênienia w realizacji
inwestycji
Ró˝ne przyczyny wp∏yn´∏y na zaistnia∏e opóênienia. W szczególnoÊci
nale˝à do nich:
➢ przewlek∏e procedury administracyjne przygotowania inwestycji,
➢ trudnoÊci w uzyskaniu praw w∏asnoÊci gruntów pod inwestycje,
➢ d∏ugotrwa∏e post´powania przetargowe,
➢ przewlek∏e procedury przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,
➢ brak Êrodków finansowych na
realizacj´ tych inwestycji oraz
obecny kryzys gospodarczy.
Skutki opóênieƒ
W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, ˝e przepisy prawne Unii Europejskiej stosuje si´ w pe∏ni w Polsce
od dnia 31 grudnia 2015 r. Jednak
nale˝y zachowaç terminy celów
poÊrednich:
➢ do 31 grudnia 2005 r. zgodnoÊç
z dyrektywà zostanie osiàgni´ta
dla 674 aglomeracji, co stanowi
69% ca∏kowitego ∏adunku Êcieków ulegajàcych biodegradacji,
➢ do 31 grudnia 2010 r. zgodnoÊç
z dyrektywà zostanie osiàgni´ta
dla 1069 aglomeracji, co stanowi

86% ca∏kowitego ∏adunku Êcieków ulegajàcych biodegradacji,
➢ do 31 grudnia 2013 r. zgodnoÊç
z dyrektywà zostanie osiàgni´ta
dla 1165 aglomeracji, co stanowi
91% ca∏kowitego ∏adunku Êcieków ulegajàcych biodegradacji.
Zaistnia∏e opóênienia w realizacji
inwestycji wp∏ynà negatywnie na
osiàgni´cie okreÊlonego na rok 2010
celu poÊredniego, wynikajàcego
z postanowieƒ dyrektywy.
Op∏aty podwy˝szone
Âcieki odprowadzane do wód muszà spe∏niaç okreÊlone wymagania
i standardy. Za wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi ponoszone sà op∏aty, których wysokoÊç
zale˝y od rodzaju substancji zawartych w Êciekach i ich iloÊci oraz
rodzaju Êcieków.
W przypadku przekroczenia lub
naruszenia warunków korzystania
ze Êrodowiska wodnego, naliczane
sà kary administracyjne. Termin p∏atnoÊci naliczanych zobowiàzaƒ mo˝e
byç odroczony na okres niezb´dny
do przeprowadzenia przedsi´wzi´cia
zmierzajàcego do usuni´cia przyczyn ich ponoszenia. Mo˝liwoÊç
odroczenia powy˝szych p∏atnoÊci
umo˝liwia uj´cie danego przedsi´wzi´cia w postanowieniach KPOÂK.

W przypadku niedotrzymania przez
gmin´ uj´tego w KPOÂK terminu
realizacji inwestycji i osiàgni´cia
odpowiedniego efektu ekologicznego,
podmiot odprowadzajàcy Êcieki do
Êrodowiska wodnego ponosi podwy˝szone o 500% op∏aty za wprowadzanie Êcieków do wód lub do
ziemi. Pobieranie op∏at podwy˝szonych mo˝e skutkowaç dodatkowym
obcià˝eniem ludnoÊci korzystajàcej
z us∏ug kanalizacyjnych, Êwiadczonych przez systemy wodociàgowo-kanalizacyjne, w wyniku podwy˝szenia przez us∏ugodawc´ taryf za
us∏ugi, a jeÊli oka˝e si´ to niemo˝liwe
– bankructwem wielu przedsi´biorstw
wodociàgowo-kanalizacyjnych.
Wprowadzenie przez AKPOÂK2010
realnych terminów realizacji inwestycji zaplanowanych w AKPOÂK2009
uchroni aglomeracje od podwy˝szonych op∏at i kar. JednoczeÊnie
przyczyni si´ do osiàgni´cia celu
ostatecznego postanowieƒ Dyrektywy
91/271/EWG przez ciàg∏oÊç procesu
inwestycyjnego.
Aglomeracje, którym przesuni´ty
zosta∏ termin zakoƒczenia inwestycji
przewidzianych w AKPOÂK2009,
powinny podlegaç szczegó∏owemu
monitoringowi prowadzonych inwestycji.
■
Redakcja
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AktualnoÊci
Pomoc publiczna na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ w´gla
kamiennego – projekt rozporzàdzenia
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska zosta∏ opublikowany
projekt Rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
cele z zakresu ochrony Êrodowiska zwiàzane z poszukiwaniem
i rozpoznawaniem z∏ó˝ w´gla
kamiennego.

Celem projektu rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska jest stworzenie przedsi´biorcom dzia∏ajàcym
w sektorze górnictwa w´gla kamiennego mo˝liwoÊci uzyskania pomocy
publicznej na cele zwiàzane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
z∏ó˝ w´gla kamiennego. Przyczyni
si´ to do zintensyfikowania prac
poszukiwawczo-rozpoznawczych
za w´glem kamiennym, skutkujàcych lepszym rozpoznaniem budowy geologicznej polskich z∏ó˝
tego surowca.

Beneficjentem pomocy sà przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w sektorze
górnictwa w´gla kamiennego.
W przypadku przedsi´biorcy innego
ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub
Êredni przedsi´biorca, pomoc mo˝e
byç udzielona, je˝eli z dokumentacji za∏àczonej do wniosku wynika,
˝e dzi´ki pomocy znaczàco:
➢ zwi´kszy si´ rozmiar przedsi´wzi´cia lub
➢ zwi´kszy si´ zasi´g przedsi´wzi´cia, lub
➢ zwi´kszy si´ ca∏kowita kwota
wydana przez beneficjenta na
przedsi´wzi´cie, lub
➢ ulegnie skróceniu termin zakoƒczenia przedsi´wzi´cia.
Wniosek o udzielenie pomocy nale˝y
z∏o˝yç przed rozpocz´ciem badaƒ
przemys∏owych.
Forma pomocy

Warunki udzielenia
pomocy publicznej
Pomoc mo˝e byç udzielana na badania przemys∏owe polegajàce na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝
w´gla kamiennego, w szczególnoÊci
na wykonywanie i dokumentowanie prac oraz robót geologicznych.

Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
➢ dotacji lub
➢ oprocentowanych po˝yczek, lub
➢ preferencyjnych kredytów bankowych, lub
➢ dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych, lub
➢ cz´Êciowych sp∏at kapita∏u kre-

dytów bankowych, lub

➢ cz´Êciowych umorzeƒ oprocentowanych po˝yczek.
IntensywnoÊç pomocy
IntensywnoÊç pomocy, liczona jako
stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do
zdyskontowanych kosztów kwalifikowanych, nie mo˝e przekraczaç 50%.
Mo˝e byç jednak podwy˝szona o:
➢ 10 punktów procentowych –
w przypadku Êredniego przedsi´biorcy,
➢ 20 punktów procentowych –
w przypadku mikroprzedsi´biorcy
i ma∏ego przedsi´biorcy.
Je˝eli ca∏kowita pomoc udzielana
przedsi´biorcy na realizacj´ badaƒ
przemys∏owych przekracza 10 000 000
euro, pomoc ta wymaga notyfikacji
Komisji Europejskiej.
Rozporzàdzenie wejdzie w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od jego og∏oszenia i b´dzie obowiàzywaç do 31 grudnia 2013 roku.
Obecnie projekt jest w takcie konsultacji spo∏ecznych. Termin zg∏aszania uwag up∏ywa 4 marca 2011 r. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Szczegó∏owy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko
– nowa wersja
3 lutego 2011 r. zosta∏a zatwierdzona zmieniona wersja Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko.

Dokument uwzgl´dnia zmiany
dotyczàce w szczególnoÊci realokacji Êrodków UE mi´dzy dzia∏awww.dashofer.pl

niami w obr´bie priorytetów:

powa˝nym awariom.

➢ III Zarzàdzanie zasobami i prze-

➢ IV Przedsi´wzi´cia dostosowu-

ciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska – przeniesiono oko∏o
1,69 miliona euro z dzia∏ania
3.3 Monitoring Êrodowiska na
dzia∏anie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro˝eƒ naturalnych oraz przeciwdzia∏anie

jàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony Êrodowiska – przeniesiono oko∏o 4,86 miliona euro
na dzia∏anie 4.5 Wsparcie dla
przedsi´biorstw w zakresie
ochrony powietrza z dzia∏aƒ 4.3
Wsparcie dla przedsi´biorstw
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w zakresie wdra˝ania najlepszych
dost´pnych technik (BAT) oraz
4.6 Wsparcie dla przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów innych ni˝ komunalne

(odpowiednio oko∏o 1,3 miliona
euro oraz 3,56 miliona euro).
W wybranych dzia∏aniach równie˝
uzupe∏niono i doprecyzowano list´
przyk∏adowych projektów kwalifi-

kujàcych si´ do wsparcia w ramach
Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Platforma wspó∏pracy w zakresie PPP
26 stycznia zosta∏o podpisane Porozumienie w sprawie Platformy
wspó∏pracy w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego mi´dzy
Ministrem Ârodowiska a Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Platforma b´dzie stanowiç forum
wymiany informacji, doÊwiadczeƒ
i najlepszych praktyk mi´dzy samorzàdami przez realizacj´ konkretnych projektów. Ponadto pod adresem www.ppp.gov.pl ruszy∏ nowy
portal informacyjny, poÊwi´cony
zagadnieniom zwiàzanym z partnerstwem publiczno-prywatnym.
Cele i korzyÊci
z Platformy wspó∏pracy
podmiotów publicznych
w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego
Zadaniem Platformy wspó∏pracy
podmiotów publicznych w zakresie
partnerstwa publiczno-prywatnego
jest pomoc w rozwiàzywaniu rzeczywistych problemów, zwiàzanych
z wdra˝aniem PPP przez samorzàdy
regionalne i lokalne.
Cele dzia∏ania Platformy PPP:

➢ Wsparcie przygotowania pilota˝owych projektów PPP i uruchamianie nowych.
➢ Wymiana wiedzy i dobrych
praktyk.
➢ Wsparcie sektorowych i samorzàdowych centrów PPP.
➢ Promocja, prezentacja i popularyzowanie dobrych praktyk i przyk∏adów udanych projektów, sta∏a
wspó∏praca z mediami.
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KorzyÊci, jakie powinny przynieÊç
powy˝sze dzia∏ania, to:
➢ upowszechnienie modelu PPP,
➢ bardziej efektywna administracja,
➢ mniejsze koszty przygotowania
projektów, dzi´ki dostarczeniu
gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiajàce.
Kto mo˝e otrzymaç
wsparcie w ramach
Platformy?
Do wsparcia w ramach Platformy
uprawniona b´dzie ka˝da instytucja publiczna, która przystàpi do
Platformy PPP. Do finansowania
dzia∏aƒ wykorzystane b´dà Êrodki
unijne w ramach projektów pomocy
technicznej. Zostanà one przeznaczone na wsparcie przygotowania
projektów pilota˝owych oraz wypracowanie standardów post´powania i dokumentacji. Wst´pnie bud˝et
Platformy wyniesie ok. 20 mln z∏.
Sprawy organizacyjne prowadziç
b´dzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Czym jest partnerstwo
publiczno-prywatne
i jakie daje korzyÊci?
Partnerstwo publiczno-prywatne to
wspólna realizacja przedsi´wzi´cia
mi´dzy jednostkami administracji
publicznej i samorzàdowej a sektorem prywatnym, oparta na podziale
zadaƒ i ryzyk.
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KorzyÊci ze wspó∏pracy w ramach
PPP:
➢ wymusza lepsze przygotowanie
projektów, terminowoÊç i oszcz´dnoÊç w ich wykonaniu,
➢ lepiej wykorzystuje kompetencje przez podzia∏ zadaƒ i ryzyka
mi´dzy sektor publiczny i prywatny,
➢ uwzgl´dnia pe∏ny cykl ˝ycia projektu,
➢ ∏àczy odpowiedzialnoÊç za inwestycj´ z eksploatacjà infrastruktury,
➢ uwzgl´dnia pe∏ny rachunek korzyÊci, kosztów budowy i u˝ytkowania infrastruktury,
➢ zach´ca do poszukiwania ró˝nych êróde∏ finansowania,
➢ sektor prywatny wnosi dodatkowy
kapita∏, dlatego wi´cej Êrodków
publicznych mo˝e byç przeznaczonych na inne cele,
➢ sektor publiczny wnosi pewnoÊç
d∏ugotrwa∏ych przep∏ywów pieni´˝nych ze êróde∏ publicznych.
PPP w gospodarce
odpadami
Obecnie w Polsce realizowane b´dà
cztery projekty w ramach wspó∏pracy PPP: w Poznaniu, ¸odzi,
Koszalinie oraz na Górnym Âlàsku.
Sà to du˝e projekty, ka˝dy powy˝ej
50 mln. euro, wspó∏finansowane ze
Êrodków unijnych.
W tej chwili sà w trakcie przygotowania i poprawiania dokumentacji
projektowej po uwagach ekspertów
JASPERS oraz Ministerstwa Ârodowiska. Pierwsze przetargi zaplanowane sà na I/II kwarta∏ 2011 r. ■
Redakcja
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Administracyjne kary pieni´˝ne za nieprawid∏owe
post´powanie z odpadami
Zgodnie z art. 298 ust. 1 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska w przypadku przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania za Êrodowiska ustalonych decyzjà wymierzane sà kary administracyjne.

Administracyjne kary pieni´˝ne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska za:
➢ przekroczenie okreÊlonych w pozwoleniach iloÊci lub rodzaju
gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza,
➢ przekroczenie okreÊlonych w pozwoleniach warunków dotyczàcych iloÊci Êcieków, ich stanu,
sk∏adu, minimalnej procentowej
redukcji st´˝eƒ substancji w Êciekach oraz masy substancji w odprowadzanych Êciekach przypadajàcej na jednostk´ masy wykorzystanego surowca, materia∏u, paliwa lub wytworzonego produktu,
➢ przekroczenie okreÊlonej w pozwoleniach i pozwoleniach na
pobór wód iloÊci pobranej wody,
➢ naruszenie warunków decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów albo
decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób magazynowania odpadów,
wymaganych przepisami ustawy
o odpadach, co do rodzaju i sposobów sk∏adowania lub magazynowania odpadów,
➢ przekroczenie okreÊlonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie
ha∏asu lub pozwoleniu poziomów
ha∏asu.
Kary pieni´˝ne za post´powanie
z odpadami to dwa ró˝ne rodzaje kar:
➢ kary za sk∏adowanie odpadów,
➢ kary za magazynowanie odpadów.
Kara za sk∏adowanie
odpadów
Kara pierwszego rodzaju wymiewww.dashofer.pl

rzona zostaje, gdy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska narusza
warunki decyzji zatwierdzajàcej
instrukcj´ sk∏adowiska odpadów.
Decyzja zatwierdzajàca instrukcj´
eksploatacji sk∏adowiska odpadów
(art. 53 ustawy o odpadach) okreÊla
wiele kwestii dotyczàcych sk∏adowiska, np. rodzaje odpadów dopuszczonych do sk∏adowania, wyposa˝enie w urzàdzenia techniczne, sposoby sk∏adowania poszczególnych
rodzajów odpadów, rodzaj i gruboÊç warstwy izolacyjnej, sposób
i cz´stotliwoÊç prowadzenia badaƒ.
Podstaw´ wymierzenia kary pieni´˝nej stanowi jednak tylko dzia∏anie
polegajàce na naruszeniu rodzaju
i sposobów sk∏adowania odpadów.
WysokoÊç kary zale˝y od:
➢ iloÊci i rodzaju sk∏adowanych
odpadów,
➢ czasu sk∏adowania odpadów
i wynosi 0,1 stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za
ka˝dà dob´ sk∏adowania. W przypadku zmieszania odpadów do wyliczenia kary, stosuje si´ rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka
op∏aty jest najwy˝sza.
Kara za magazynowanie
odpadów
Kara drugiego rodzaju to kara pieni´˝na za naruszenie warunków
decyzji okreÊlajàcej miejsce i sposób
magazynowania odpadów. OkreÊlenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów mo˝e si´ znajdowaç
w ró˝nych decyzjach, a mianowicie w:
➢ pozwoleniu zintegrowanym,
➢ pozwoleniu na wytwarzanie
odpadów,
➢ decyzji zatwierdzajàcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

➢ zezwoleniu na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów.
Ponadto miejsce i sposób magazynowania odpadów mo˝e zostaç
okreÊlony w informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ale z uwagi na fakt, ˝e informacja nie stanowi decyzji administracyjnej, naruszenie okreÊlonych
w niej warunków magazynowania
odpadów nie powoduje na∏o˝enia
kary pieni´˝nej.
Podobnie jak w przypadku kary za
sk∏adowanie, podstawà wymierzania kary za magazynowanie odpadów jest naruszenie co do rodzaju
i sposobu magazynowania. WysokoÊç kary zale˝y od iloÊci i rodzaju
magazynowanych odpadów oraz od
czasu ich magazynowania i wynosi
0,1 stawki op∏aty za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà
dob´. Konsekwencjà zmieszania
odpadów jest przyj´cie do wyliczenia kary tego rodzaju odpadu, za
który jednostkowa stawka op∏aty
jest najwy˝sza.
Komu wymierzona
jest kara?
Kar´ pieni´˝nà za sk∏adowanie lub
za magazynowanie odpadów wymierza si´ podmiotowi, b´dàcemu
posiadaczem odpadów, czyli podmiotowi faktycznie w∏adajàcemu
odpadami.
Sposób wymierzania kar
Kara wymierzana jest decyzjà wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska. Podstaw´ wymierzenia
kary stanowi stwierdzenie przez
wojewódzkiego inspektora naruszenia decyzji co do rodzaju i sposo-
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bów sk∏adowania lub magazynowania odpadów.
Wymierzenie kary sk∏ada si´
z dwóch etapów:
➢ etap pierwszy – ustalenie wymiaru
kary biegnàcej, czyli decyzji
okreÊlajàcej wielkoÊç stwierdzonego naruszenia w skali doby,
wymiar kary i termin poczàtku
biegu kary (dzieƒ zakoƒczenia
wykonywania pomiarów albo
innych ustaleƒ stanowiàcych podstaw´ stwierdzenia naruszenia),
➢ etap drugi – wymierzenie kary
za okres, w którym trwa∏o naruszenie, czyli decyzja o wymierzeniu kary (kara do zap∏aty),
z tym, ˝e je˝eli naruszenie nadal
trwa 31 grudnia, kara zostaje
wymierzona za okres do 31 grudnia; stwierdzenie ustania naruszenia nast´puje z urz´du lub na
wniosek posiadacza odpadów.

✔

WA˚NE!

Podstaw´ decyzji wojewódzkiego
inspektora o wymierzeniu kary (kary
do zap∏aty) stanowi ostateczna decyzja inspektora, okreÊlajàca wymiar
kary biegnàcej. Inspektor nie wszczyna
jednak post´powania w sprawie wymierzenia kary, je˝eli jej przewidywana
wysokoÊç nie przekroczy 800 z∏.

Termin p∏atnoÊci kary
Podmiot, któremu wymierzono kar´
pieni´˝nà, ma obowiàzek jej zap∏aty
na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, który wyda∏
decyzj´ w sprawie kary. Termin
p∏atnoÊci kary wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja o wymierzeniu
kary sta∏a si´ ostateczna.
Dodatkowe rodzaje kar
pieni´˝nych
Ostatnià nowoÊcià sà dodatkowe
rodzaje kar pieni´˝nych zwiàzanych z post´powaniem z odpadami,
adresowane do posiadaczy odpadów,
transportujàcych odpady i zarzàdzajàcych sk∏adowiskami odpadów.
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Kary dla
posiadaczy odpadów
i transportujàcych odpady
Posiadacze odpadów i transportujàcy odpady podlegajà karze pieni´˝nej w wysokoÊci 5 tys. z∏, je˝eli:
➢ wytwarzajà odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzajàcej
program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi lub zatwierdzajàcej program gospodarki
odpadami lub z naruszeniem jej
warunków,
➢ wytwarzajà odpady bez wymaganego z∏o˝enia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzà
gospodark´ odpadami niezgodnie ze z∏o˝onà informacjà,
➢ wytwarzajà odpady mimo wniesienia sprzeciwu albo rozpoczynajà dzia∏alnoÊç powodujàcà
powstawanie odpadów przed
up∏ywem terminu do wniesienia
sprzeciwu,
➢ b´dàc zobowiàzanymi do zg∏oszenia do rejestru prowadzonego
przez starost´ nie dope∏nili tego
obowiàzku lub wykonali go niezgodnie ze stanem faktycznym
lub dokonujà zbierania odpadów
lub transportu odpadów niezgodnie z informacjami zg∏oszonymi
do rejestru.
Ponadto posiadacze odpadów i transportujàcy odpady zobowiàzani sà do
ponoszenia kary pieni´˝nej w wysokoÊci 10 tys. z∏, je˝eli:
➢ pozbywajà si´ odpadów wbrew
przepisom dotyczàcym gospodarowania odpadami,
➢ przekazujà odpady podmiotom,
które nie uzyska∏y wymaganych
zezwoleƒ,
➢ w celu spe∏nienia kryteriów dopuszczenia odpadów do sk∏adowania na sk∏adowiskach, rozcieƒczajà lub sporzàdzajà mieszaniny,
➢ powodujàc wzrost zagro˝enia
dla zdrowia lub ˝ycia ludzi lub
Êrodowiska, mieszajà odpady
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niebezpieczne ró˝nych rodzajów
lub odpady niebezpieczne z odpadami innymi ni˝ niebezpieczne,
lub dopuszczajà do mieszania
tych odpadów,
➢ prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania, transportu, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
bez wymaganego zezwolenia lub
z naruszeniem jego warunków,
➢ wbrew zakazom dotyczàcym
zbierania odpadów, dokonujà
zbierania.

✔

WA˚NE!

Organem w∏aÊciwym do wymierzania powy˝szych kar jest wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska.

Ostatnià nowà kategori´ kar stanowi
kara dla posiadaczy i transportujàcych odpady, którzy, b´dàc zobowiàzanymi do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania
wymaganych informacji, lub sporzàdzania i przekazywania zbiorczego
zestawienia danych, lub sporzàdzania podstawowej charakterystyki
odpadów, lub przeprowadzania testów zgodnoÊci, nie wykonujà tego
obowiàzku albo wykonujà go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem
rzeczywistym. Kara w tym przypadku wynosi 10 tys. z∏ i wymierza
jà marsza∏ek województwa.
Kary dla zarzàdzajàcych
sk∏adowiskami
Kolejne nowe kary pieni´˝ne na∏o˝one zosta∏y na zarzàdzajàcych
sk∏adowiskami, którzy bez wymaganej zgody organu zamykajà sk∏adowisko lub jego wydzielonà cz´Êç.
Kara ta wynosi 5 tys. z∏ i jest wymierzana przez marsza∏ka województwa.
Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem ponoszà ponadto kary za przyjmowanie
odpadów, mimo decyzji o zamkni´ciu sk∏adowiska. WysokoÊç tej kary
to 20 tys. z∏ i wymierza jà marsza∏ek województwa.
■
Redakcja
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Kompetencje rady gminy przy ustalaniu stawek maksymalnych
za odbiór odpadów komunalnych
Górne stawki op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za
us∏ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci okreÊla rada gminy
w drodze uchwa∏y, która stanowi
akt prawa miejscowego. W praktyce istnieje istotny dla przedsi´biorców zajmujàcych si´ odbieraniem odpadów komunalnych
i w∏aÊcicieli nieruchomoÊci problem,
jakim jest zakres kompetencji
rady gminy przy podejmowaniu
uchwa∏y w sprawie stawek maksymalnych. Pojawiajàce si´ w tym
przedmiocie wàtpliwoÊci – poza
interpretacjà przepisów prawnych
– rozstrzyga aktualne orzecznictwo.

Aktualny stan prawny
Problematyk´ dotyczàcà ustalania stawek op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
reguluje Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (tekst jednolity:
Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
ze zmianami), dalej zwana „ustawà”.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2
ustawy rada gminy okreÊla, w drodze
uchwa∏y, górne stawki op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi, o których mowa
w przepisie art. 6 ust. 1 (czyli za us∏ugi
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci lub w zakresie opró˝niania
zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych).

Górne stawki a stawki
umowne
Ju˝ w tym miejscu nale˝y wyjaÊniç, i˝ powo∏any powy˝ej przepis
www.dashofer.pl

art. 6 ust. 2 ustawy nie stanowi podstawy do ustalania w formie uchwa∏y
stawek cen, które zobowiàzani sà
uiszczaç w∏aÊciciele nieruchomoÊci
pozbywajàcy si´ odpadów komunalnych.
Dla w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, z których odbierane sà odpady komunalne, podstawà dokonania odp∏atnoÊci jest umowa z konkretnym
przedsi´biorcà odbierajàcym odpady,
a nie wykonanie uchwa∏y rady gminy
w sprawie stawek maksymalnych.

✔

w∏aÊciciela nieruchomoÊç odpadów
komunalnych.
Analiza przepisów prawnych prowadzi do wniosku, ˝e ustalenie „kryterium” kwoty za us∏ugi odbierania
odpadów komunalnych zale˝y od
regulaminu, jaki obowiàzuje na terenie gminy i uchwa∏a rady gminy
w sprawie górnych stawek op∏at
ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci powinna
byç spójna z tym regulaminem.

WA˚NE!

P∏acone przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, z których odbierane sà odpady
komunalne, stawki wynikajà z umowy
zawieranej przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci z przedsi´biorcà zajmujàcym si´ odbieraniem odpadów komunalnych i nie mogà byç wy˝sze od
okreÊlonych w uchwale rady gminy,
mogà byç jednak ni˝sze.

Ponadto, jak podkreÊla si´ w literaturze przedmiotu, podejmujàc
uchwa∏´ w sprawie stawek maksymalnych, rada gminy musi uwzgl´dniç fakt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, przez okreÊlenie dla tego sposobu zbierania
odpadów stawki ni˝szej od przyj´tej w pozosta∏ych przypadkach.
Ustalenie kwoty
za odbieranie odpadów
komunalnych
Podstawowe znaczenie ma ustalenie
kwoty za odbieranie odpadów komunalnych, czyli ustalenie, czy op∏ata
za odbieranie odpadów komunalnych
dotyczy odbierania odpadów komunalnych od jednej nieruchomoÊci
bàdê dzia∏ki, odbierania odpadów komunalnych w kilogramach, czy mo˝e
od wielkoÊci pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odbieranych od

Uchwa∏a rady gminy w sprawie
górnych stawek op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
za us∏ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych wyznacza
ponadto sposób okreÊlenia ceny
w umowie, zatem przedsi´biorca
zajmujàcy si´ odbieraniem odpadów komunalnych nie mo˝e pobieraç op∏aty za odpady komunalne
w zale˝noÊci od liczby usuni´tych
w kilogramach odpadów komunalnych, skoro uchwa∏a w sprawie górnych stawek okreÊla innà zasad´
(np. zasad´ wielkoÊci pojemnika
przeznaczonego do gromadzenia
odbieranych od w∏aÊciciela nieruchomoÊç odpadów komunalnych).
Wyrok WSA z dnia
7 paêdziernika 2008 r.
Omawiajàc zakres kompetencji rady
gminy przy podejmowaniu uchwa∏y
w sprawie stawek maksymalnych
za odbiór odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, nale˝y
odwo∏aç si´ dodatkowo do Czytelnictwa, a w szczególnoÊci wyroku
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 paêdziernika 2008 r. (sygn. akt: II
SA/Ol 458/2008).
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Wyrok ten dotyczy uchwa∏y rady
gminy, w której ustalone zosta∏o, i˝
op∏ata za odbiór odpadów komunalnych dotyczy dzier˝awy pojemników
i sk∏adowania odpadów komunalnych.
Rada gminy okreÊli∏a górne stawki
op∏at za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych wed∏ug pojemnoÊci pojemnika,
wskazujàc jednoczeÊnie, i˝ op∏ata
obejmuje transport, dzier˝aw´ pojemników, op∏aty sk∏adowania i podatek VAT.
JednoczeÊnie w omawianej uchwale
rada gminy ustali∏a górne stawki
op∏at za dzier˝aw´ pojemników,
w zale˝noÊci od ich pojemnoÊci.
Organ nadzorczy gminy wyjaÊni∏, i˝
zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy rada
gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y,
górne stawki op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za
us∏ugi zwiàzane z realizacjà obowiàzku okreÊlonego w art. 5 ust. 1
pkt 3 b ustawy, polegajàcego na pozbywaniu si´ zebranych na terenie
nieruchomoÊci odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1
pkt 3b ustawy w∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà utrzymanie
czystoÊci i porzàdku przez poz-

bywanie si´ zebranych na terenie
nieruchomoÊci odpadów komunalnych oraz nieczystoÊci ciek∏ych
w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi.
Wojewódzki Sàd Administracyjny
uzna∏, i˝ rada gminy, okreÊlajàc górne
stawki op∏at za dzier˝aw´ pojemników w uchwale, w przedmiocie
stawek maksymalnych za odbiór
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci wykroczy∏a poza
granice upowa˝nienia wynikajàcego
z art. 6 ust. 2 ustawy, a uchwa∏a zosta∏a podj´ta bez podstawy prawnej.
W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sàd Administracyjny podkreÊli∏ w szczególnoÊci, i˝:
➢ ˚aden z przepisów ustawy nie
upowa˝nia rady gminy do ustalania op∏at za us∏ugi zwiàzane
z realizacjà obowiàzku samego
zbierania przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci powsta∏ych na terenie nieruchomoÊci odpadów, co
stanowi obowiàzek wynikajàcy
z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w tym
za dzier˝aw´ pojemników.
➢ Jedynie z przepisu art. 4 ust. 1
ustawy wynika, i˝ regulamin
utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie gminy okreÊla rodzaj
i minimalnà pojemnoÊç urzàdzeƒ
przeznaczonych do zbierania od-

padów na terenie nieruchomoÊci.
➢ W myÊl przepisu art. 6 ust. 2
ustawy rada gminy okreÊla w drodze uchwa∏y, górne stawki op∏at
ponoszonych przez w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci za us∏ugi, o których mowa w przepisie art. 6
ust. 1 ustawy. W tym przepisie
mowa jest o odbieraniu odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, opró˝nianiu zbiorników bezodp∏ywowych i transporcie nieczystoÊci ciek∏ych.
Zatem organ stanowiàcy gminy
uprawniony by∏ do okreÊlenia
górnych stawek op∏at tylko za te
trzy rodzaje us∏ug. Dlatego rada
gminy, ustalajàc w uchwale, i˝
op∏ata dotyczy tak˝e dzier˝awy
pojemników i sk∏adowania, przekroczy∏a swoje kompetencje,
wynikajàce z powo∏anego powy˝ej przepisu art. 6 ust. 2 ustawy,
co w sposób istotny naruszy∏o
prawo.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami).
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 paêdziernika 2008 r. (sygn. akt: II SA/Ol
458/2008).

Porady prawne
Op∏aty za dostarczonà wod´ i odprowadzone Êcieki – wybrane
aspekty zwiàzane z podatkiem VAT
Problematyka dotyczàca taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków wymaga przybli˝enia Czytelnikom przede wszystkim ze
wzgl´du na niedawne zmiany
w prawie, zwiàzane z aspektem
podatkowym taryf (a co si´ z tym
wià˝e op∏at) za zaopatrzenie
w wod´ i odprowadzanie Êcieków
oraz podnoszonà w orzecznictwie
administracyjnym kwesti´, czy cena
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za dostarczonà wod´ i za odprowadzone Êcieki zawsze zawiera
podatek od towarów i us∏ug (VAT).

odprowadzaniu Êcieków – podlegajà
zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y
rady gminy.

Op∏aty za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie
Êcieków ustalane sà na podstawie
taryf okreÊlanych na okres jednego
roku przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne. Taryfy te
– zgodnie z ustawà o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym

Ostatnie zmiany w prawie
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Od 17 grudnia 2010 r. uleg∏y zmianie zapisy zwiàzane z zatwierdzaniem taryf oraz zasadami rozliczeƒ
za zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków.
Zmiany te sà wynikiem wejÊcia
www.dashofer.pl
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w ˝ycie ustawy z dnia 26 listopada
2010 r. o zmianie niektórych ustaw
zwiàzanych z realizacjà ustawy bud˝etowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1578, ze zmianami).
Zmianie uleg∏ przepis artyku∏u
24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
ze zmianami). Aktualnie przepis
ten stanowi, i˝ taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków podlegajà
zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y
rady gminy, z wyjàtkiem taryf zmienionych w zwiàzku ze zmianà
stawki podatku od towarów i us∏ug.

✔

WA˚NE!

Zmiana, która wesz∏a w ˝ycie 17 grudnia 2010 r., dotyczy wprowadzenia
wyjàtku w procedurze zatwierdzania
uchwa∏ w sprawie taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków dla taryf zmienionych w zwiàzku ze zmianà stawki
podatku od towarów i us∏ug.

Dodatkowo nale˝y zwróciç uwag´
Czytelników na dwa nowe przepisy
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (art. 24 ust. 11 i ust. 12),
zgodnie z którymi:
➢ w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i us∏ug stosowanej dla us∏ug zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego
odprowadzania Êcieków, ceny
i stawki op∏at wskazane w taryfach mogà ulec zmianie w zakresie wynikajàcym ze zmiany
stawki podatku,
➢ w sytuacji zmiany taryf spowodowanej zmianà stawki podatku od towarów i us∏ug, taryfy
te wchodzà w ˝ycie z dniem,
w którym uleg∏a zmianie stawka
podatku od towarów i us∏ug,
stosowana dla us∏ug zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub
www.dashofer.pl

zbiorowego odprowadzania Êcieków.
VAT a op∏ata za wod´
i Êcieki
Analizujàc problematyk´ zwiàzanà
z op∏atami za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków w kontekÊcie kwestii,
czy cena za dostarczonà wod´ i odprowadzone Êcieki zawsze zawiera
podatek od towarów i us∏ug (VAT),
nale˝y zwróciç uwag´ na nast´pujàce akty prawne i rozstrzygni´cia
administracyjne:
➢ ustaw´ o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (powy˝ej
opisanà),
➢ rozporzàdzenie z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreÊlania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886), dalej zwanego
„rozporzàdzeniem”,
➢ rozstrzygni´cie Nadzorcze Wojewody Warmiƒsko-Mazurskiego
z dnia 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt:
PN.0911-121/10), dalej zwanego
„rozstrzygni´ciem nadzorczym”;
➢ ustaw´ z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97,
poz. 1050, ze zmianami).
Zgodnie z rozstrzygni´ciem nadzorczym cena za dostarczonà wod´
i odprowadzone Êcieki zawsze zawiera podatek od towarów i us∏ug,
a ustalenie jego wysokoÊci oraz
rozliczenie si´ spoczywa na sprzedawcy i nie jest zadaniem, a tym
bardziej obowiàzkiem, nabywcy
dokonywanie jakichkolwiek zwiàzanych z tym kalkulacji.
W uzasadnieniu rozstrzygni´cia
nadzorczego powo∏any zosta∏ przepis art. 2 pkt 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków,
zwierajàcy definicj´ taryfy.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 12
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków taryfa to zestawienie og∏oszonych publicznie cen i stawek op∏at
za zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków
oraz warunki ich stosowania.

Rozstrzygni´cie nadzorcze zosta∏o
wydane w sprawie, w której rada
miejska uchwa∏à, powo∏ujàc si´ na
art. 24. ust. 1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym
odprowadzaniu Êcieków, zatwierdzi∏a taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie
Êcieków, wprowadzajàc jednoczeÊnie przepis, i˝ do stawki okreÊlonej
w taryfie dolicza si´ obowiàzujàcy
podatek VAT. Zdaniem wojewody,
pe∏niàcego funkcje organu nadzoru,
powy˝szy przepis uchwa∏y ra˝àco
narusza prawo.
Wojewoda odwo∏a∏ si´ te˝ do s∏owniczka zawartego w § 2 pkt 9 i 10
rozporzàdzenia. Zgodnie z tymi przepisami ceny zarówno za dostarczonà
wod´, jak i za odprowadzone Êcieki
zosta∏y zdefiniowane jako wielkoÊç
wyra˝ona w jednostkach pieni´˝nych, którà odbiorca us∏ug jest zobowiàzany zap∏aciç przedsi´biorstwu
wodociàgowo-kanalizacyjnemu za
1 m3 dostarczonej wody oraz za
1 m3 odprowadzonych Êcieków lub
za jednostk´ miary powierzchni zanieczyszczonej o trwa∏ej nawierzchni,
z której sà odprowadzane Êcieki
opadowe i roztopowe kanalizacjà
deszczowà; do ceny dolicza si´ podatek od towarów i us∏ug, w wysokoÊci okreÊlonej odr´bnymi przepisami.
Natomiast op∏at´ abonamentowà
wed∏ug § 2 pkt 11 rozporzàdzenia
nale˝y rozumieç jako wielkoÊç wyra˝onà w jednostkach pieni´˝nych,
w z∏, na odbiorc´ us∏ug za okres
rozliczeniowy, którà odbiorca us∏ug
jest zobowiàzany zap∏aciç przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanaliza-
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cyjnemu za utrzymanie w gotowoÊci
do Êwiadczenia us∏ug urzàdzeƒ
wodociàgowych lub kanalizacyjnych oraz jednostk´ us∏ugi odczytu
wodomierza lub urzàdzenia pomiarowego i rozliczenia nale˝noÊci za
iloÊç dostarczonej wody lub iloÊç
odprowadzonych Êcieków; do stawki
op∏aty abonamentowej dolicza si´
podatek wymieniony w pkt 9.

nia si´ podatek od towarów i us∏ug
oraz podatek akcyzowy, je˝eli na
podstawie odr´bnych przepisów
sprzeda˝ towaru (us∏ugi) podlega
obcià˝eniu podatkiem od towarów
i us∏ug oraz podatkiem akcyzowym
(...). Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2
pkt 1 ustawy o cenach przez cen´
rozumie si´ równie˝ stawk´ taryfowà.

dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

–

Podsumowanie
Ponadto § 4 ust. 3 ww. rozporzàdzenia stanowi, ˝e taryfowe ceny
i stawki op∏at ustala si´ w taki sposób,
aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru Êwiadczonych us∏ug mo˝liwe by∏o obliczenie nale˝noÊci za korzystanie z tych
us∏ug.
Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy o cenach cena stanowi
wartoÊç wyra˝onà w jednostkach
pieni´˝nych, którà kupujàcy jest
zobowiàzany zap∏aciç przedsi´biorcy
za towar lub us∏ug´; w cenie uwzgl´d-

Reasumujàc, nale˝y uznaç, i˝ cena
(w tym cena op∏at za zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków) zawsze
zawiera podatek od towarów i us∏ug,
a ustalenie jego wysokoÊci oraz rozliczenie si´ spoczywa na sprzedawcy
i nie jest zadaniem, a tym bardziej
obowiàzkiem, nabywcy dokonywanie jakichkolwiek zwiàzanych
z tym kalkulacji. Cena za dostarczonà wod´ i za odprowadzone
Êcieki powinna zawieraç wliczony
podatek od towarów i us∏ug.
■

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z realizacjà ustawy bud˝etowej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578,
ze zmianami).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858, ze zmianami).
Rozporzàdzenie z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreÊlania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886).
Rozstrzygni´cie Nadzorcze Wojewody
Warmiƒsko-Mazurskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt: PN.0911-121/10).
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze
zmianami).

Porady prawne
Op∏ata podwy˝szona i op∏ata podwy˝szona za szczególne
korzystanie z wód
W aktualnoÊciach napisaliÊmy
o „Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania Êcieków komunalnych – AKPOÂK 2010”.
W nawiàzaniu do tego artyku∏u,
chcemy przybli˝yç tematyk´ op∏aty
podwy˝szonej oraz op∏aty podwy˝szonej za szczególne korzystanie z wód.

Zgodnie z art. 276 ust. 1 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi
op∏at´ podwy˝szonà za korzystanie
ze Êrodowiska.
Op∏ata podwy˝szona to szczególny
rodzaj op∏aty za korzystnie ze
Êrodowiska. Instrument ten stanowi
kwalifikowanà form´ op∏aty, swoistà
op∏at´ karnà. Stosowany jest w przy-
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padku korzystania przez podmioty
ze Êrodowiska bez posiadania niezb´dnej, wymaganej prawem decyzji
na to korzystnie.
WA˚NE!
Podwy˝szenie stawek op∏at nale˝nych od podmiotów dzia∏ajàcych
bez wymaganej decyzji ma na celu
stworzenie bodêca do podj´cia przez
te podmioty dzia∏aƒ zmierzajàcych
do zalegalizowania korzystania ze
Êrodowiska.

Op∏ata podwy˝szona
a kara pieni´˝na
Op∏at´ podwy˝szonà nale˝y zdecydowanie odró˝niç od administracyjnej kary pieni´˝nej.
Op∏ata podwy˝szona ponoszona
jest w przypadku korzystania ze
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Êrodowiska bez wymaganej decyzji
administracyjnej na to korzystanie,
natomiast administracyjna kara
pieni´˝na zostaje wymierzona, gdy
podmiot posiada wymaganà decyzj´,
ale post´puje niezgodnie z jej warunkami (narusza lub przekracza
warunki korzystania ze Êrodowiska,
ustalone decyzjà).
PodkreÊlenia wymagajà wzajemne
relacje mi´dzy op∏atà podwy˝szonà,
karà pieni´˝na i op∏atà standardowà. Z punktu widzenia stosowania
instrumentów finansowych, korzystanie ze Êrodowiska rodzi nast´pujàce konsekwencje:
➢ ponoszenie op∏aty standardowej
– za korzystnie ze Êrodowiska
na podstawie decyzji, je˝eli
wymagana jest decyzja na to
korzystanie, a tak˝e za korzystanie ze Êrodowiska bez decyzji,
www.dashofer.pl
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je˝eli nie ma wymogu posiadania decyzji,
➢ ponoszenie op∏aty podwy˝szonej – za korzystanie ze Êrodowiska bez wymaganej decyzji,
➢ ponoszenie administracyjnej
kary pieni´˝nej – za korzystanie
ze Êrodowiska na podstawie
decyzji, ale w sposób niezgodny
z jej warunkami.
Wynika z tego, ˝e op∏ata podwy˝szona nie jest ∏àczona z innymi instrumentami finansowo-prawnymi.
Podmiot nieposiadajàcy wymaganej
decyzji p∏aci tylko op∏aty podwy˝szone. Kara pieni´˝na po∏àczona
jest natomiast z op∏atà standardowà,
tzn. podmiot, któremu wymierzono
kar´, p∏aci kar´ i op∏at´ za korzystanie ze Êrodowiska.
Rodzaje op∏at
podwy˝szonych
Podstaw´ ponoszenia op∏at podwy˝szonych stanowi:
➢ wprowadzanie do powietrza gazów lub py∏ów bez wymaganego
pozwolenia,
➢ pobór wód bez wymaganego
pozwolenia,
➢ wprowadzanie Êcieków do wód

➢

➢
➢
➢

➢

lub do ziemi bez wymaganego
pozwolenia,
sk∏adowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów,
magazynowanie odpadów bez
wymaganej decyzji, okreÊlajàcej
sposób i miejsce magazynowania,
sk∏adowanie odpadów w miejscu
na ten cel nieprzeznaczonym,
pozbycie si´ odpadów nad brzegami zbiorników wodnych, na
terenach parków narodowych
i rezerwatów przyrody, na terenach leÊnych, uzdrowiskowych
lub rekreacyjno-wypoczynkowych,
pozbycie si´ odpadów do Êródlàdowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich
wód wewn´trznych lub wód
morza terytorialnego.
Op∏aty za szczególne
korzystanie z wód

Szczególne korzystnie z wód bez
wymaganego pozwolenia skutkuje
ponoszeniem op∏aty podwy˝szonej
o 500% w stosunku do op∏aty standardowej. Op∏atami podwy˝szonymi
obj´ty jest zatem pobór wód dokonywany bez wymaganego zezwo-

lenia, a tak˝e wprowadzanie bez pozwolenia Êcieków do wód lub do ziemi.
Zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo
wodne pobór wody i wprowadzanie Êcieków stanowià te rodzaje
szczególnego korzystania z wód,
w przypadku których niezb´dne jest
pozwolenie wodnoprawne. Pobór
wody czy zrzutu Êcieków bez pozwolenia zawsze powoduje obowiàzek ponoszenia op∏aty podwy˝szonej.

✔

WA˚NE!

Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e pobór
wody lub odprowadzanie Êcieków
mo˝e si´ odbywaç w ramach zwyk∏ego korzystania z wód i wówczas
pozwolenie nie jest wymagane.

Zwyk∏e korzystanie z wód przys∏uguje w∏aÊcicielowi gruntu i s∏u˝y
zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa
domowego i gospodarstwa rolnego,
z tym, ˝e nie obejmuje:
➢ odprowadzania oczyszczonych
Êcieków w iloÊci wi´kszej ni˝
5 m3 na dob´,
➢ korzystania z wody podziemnej
w iloÊci wi´kszej ni˝ 5 m3 na dob´,
➢ korzystania z wód na potrzeby
dzia∏alnoÊci gospodarczej. ■
Redakcja

Porady prawne
Op∏ata podwy˝szona za post´powanie z odpadami
W poprzednim artykule zosta∏y
przedstawione najwa˝niejsze
informacje dotyczàce op∏aty podwy˝szonej. W niniejszym tekÊcie
przybli˝ymy t´ tematyk´ w nawiàzaniu do odpadów.

Podwy˝szone op∏aty zwiàzane
z post´powaniem z odpadami nie
stanowià jednorodnej kategorii i sà
zró˝nicowane w zale˝noÊci od
rodzaju post´powania.
W pierwszej grupie znajdujà si´ nast´pujàce rodzaje op∏at podwy˝szonych:
➢ za sk∏adowanie odpadów bez
www.dashofer.pl

uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów w wysokoÊci
0,05 jednostkowej stawki op∏aty
za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania,
➢ za sk∏adowanie w miejscu na ten
cel nieprzeznaczonym w wysokoÊci 0,7 jednostkowej stawki
op∏aty za umieszczenie odpadów
na sk∏adowisku za ka˝dà ton´
odpadów i za ka˝dà dob´ sk∏adowania,
➢ za pozbycie si´ odpadów nad
brzegami zbiorników wodnych,

na terenach parków narodowych
i rezerwatów przyrody, na terenach leÊnych, uzdrowiskowych
lub rekreacyjno-wypoczynkowych w wysokoÊci 1,0 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
za ka˝dà ton´ odpadów i za ka˝dà
dob´ sk∏adowania,
za
➢ magazynowanie odpadów bez
wymaganej decyzji okreÊlajàcej
miejsce i sposób magazynowania odpadów wysokoÊci 0,05 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
za ka˝dà dob´.
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W drugiej grupie op∏at podwy˝szonych znajdujà si´ op∏aty za pozbycie si´ odpadów do Êródlàdowych
wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewn´trznych
lub wód morza terytorialnego, ustalone w wysokoÊci 100-krotnej jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku.

✔

➢
➢

WA˚NE!

Na uwag´ zas∏uguje nowa regulacja,
obowiàzujàca od dnia 20 wrzeÊnia
2010 r., zobowiàzujàca do ponoszenia op∏at podwy˝szonych, niezale˝nie
od op∏aty za umieszczenie odpadów
na sk∏adowisku.

Od 1 stycznia 2004 r. stawki op∏at
podwy˝szonych podane wy˝ej oraz
stawka stukrotna, w przypadku
pozbycia si´ odpadów do szczególnych wód, majà zastosowanie
do post´powania z tymi odpadami,
których sk∏adowanie jest zabronione na podstawie Ustawy o odpadach.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy
o odpadach zakazuje si´ aktualnie
sk∏adowania odpadów:
➢ wyst´pujàcych w postaci ciek∏ej,
w tym odpadów zawierajàcych

!

➢

➢

➢
➢
➢
➢

wod´ w iloÊci powy˝ej 95% masy
ca∏kowitej, z wy∏àczeniem szlamów,
o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych,
˝ràcych, utleniajàcych, wysoce
∏atwo palnych lub ∏atwo palnych,
zakaênych medycznych i zakaênych weterynaryjnych,
powstajàcych w wyniku prac
naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia∏alnoÊci dydaktycznej, które nie sà zidentyfikowane lub sà nowe i których
oddzia∏ywanie na Êrodowisko
jest nieznane,
opon i ich cz´Êci, z wy∏àczeniem opon rowerowych i opon
o Êrednicy zewn´trznej wi´kszej
ni˝ 1400 mm,
w Êródlàdowych wodach powierzchniowych i podziemnych,
w polskich obszarach morskich,
palnych selektywnie zebranych,
w przypadkach okreÊlonych
w przepisach szczególnych (np.
w prawie atomowym, ustawie o
substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà).

Sposób post´powania z odpadami,
których sk∏adowanie jest zabronione,
determinuje zastosowanie odpowiedniej stawki op∏aty podwy˝szonej.

Tryb ponoszenia op∏aty
Op∏aty podwy˝szone ponoszone sà
w takim samym trybie, jak op∏aty standardowe, czyli podmioty korzystajàce ze Êrodowiska bez wymaganej
decyzji administracyjnej ustalajà
wysokoÊç nale˝nej op∏aty we w∏asnym zakresie i wnoszà jà bez wezwania na rachunek w∏aÊciwego urz´du
marsza∏kowskiego. Podstaw´ wyliczenia op∏aty podwy˝szonej stanowià
jednostkowe stawki op∏at standardowych, okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 paêdziernika 2001 r. Op∏aty naliczane
sà w okresach pó∏rocznych, a wp∏aty
powinny byç dokonane w terminie
do koƒca miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie ka˝dego pó∏rocza.
Do op∏at podwy˝szonych, w cz´Êci,
w jakiej przewy˝szajà kwot´ op∏aty,
jakà ponosi∏by podmiot posiadajàcy
wymaganà decyzj´ administracyjnà,
nie stosuje si´ przepisów Ordynacji
podatkowej, dotyczàcych odroczenia terminu p∏atnoÊci oraz umarzania zaleg∏ych zobowiàzaƒ i odsetek
za zw∏ok´. Kwestie te regulujà przepisy Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska zawarte w Dziale IV Tytu∏u V.
Redakcja

Temat numeru

Finansowanie zielonych inwestycji ze sprzeda˝y jednostek AAU
Ârodki pochodzàce ze sprzeda˝y
jednostek AAU sà przeznaczane
na dofinansowanie zadaƒ zwiàzanych ze wspieraniem przedsi´wzi´ç realizowanych w ramach
programów i projektów obj´tych
Krajowym systemem zielonych
inwestycji. Ju˝ na prze∏omie
marca i kwietnia w Narodowym
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej ruszy kolejny
nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.

Protokó∏ z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
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w sprawie zmian klimatu okreÊla dla
paƒstw uprzemys∏owionych zobowiàzania dotyczàce redukcji emisji
gazów cieplarnianych.
Mechanizmy
umo˝liwiajàce wywiàzanie
si´ ze zobowiàzaƒ
redukcyjnych
W celu u∏atwienia realizacji zobowiàzaƒ, w Protokole uj´to mechanizmy umo˝liwiajàce wywiàzanie
si´ ze zobowiàzaƒ redukcyjnych
przez finansowanie dzia∏aƒ ograniczajàcych emisj´ w innych krajach.
Te mechanizmy to:

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 2/2011

➢ mechanizm wspólnych wdro˝eƒ
(ang. Joint Implementaiton, JI)
– paƒstwo posiadajàce cel ograniczenia emisji mo˝e sfinansowaç w innym paƒstwie z okreÊlonym celem przedsi´wzi´cie skutkujàce ograniczeniem emisji
GHG,
➢ mechanizm czystego rozwoju
(ang. Clean Development Mechanism, CDM) – projekt dotyczàcy
ograniczenia emisji GHG, finansowany przez paƒstwo z okreÊlonym celem redukcyjnym, realizowany jest w paƒstwie rozwijajàcym si´, b´dàcym stronà
Protoko∏u,
www.dashofer.pl
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➢ handel uprawnieniami do emisji
(ang. Emission Trading) – paƒstwa
emitujàce mniej ni˝ wyznaczony
cel redukcji emisji (a wi´c posiadajàce niewykorzystywane jednostki AAU) mogà sprzedaç „wolne”
jednostki paƒstwom emitujàcym
wi´cej ni˝ wyznaczony cel.
System zielonych
inwestycji
System zielonych inwestycji (GIS
– Green Investment Scheme) jest
pochodnà mechanizmu handlu
uprawnieniami do emisji. Idea i cel
Systemu zielonych inwestycji sprowadza si´ do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu,
wynikajàcego ze zbywania nadwy˝ek jednostek AAU.
W ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji Êrodki uzyskane
ze zbycia w latach 2009-2012 jednostek przyznanej emisji sà przeznaczane na dofinansowanie realizacji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
➢ programów lub projektów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
w szczególnoÊci z ograniczeniem
lub unikaniem krajowej emisji
gazów cieplarnianych, poch∏anianiem lub sekwestracjà dwutlenku
w´gla (CO2),
➢ dzia∏aƒ adaptacyjnych do zmian
klimatu,
➢ innych dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà powietrza.
Krajowy system zielonych inwestycji jest zwiàzany ze „znakowaniem Êrodków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwy˝ki jednostek emisji w celu zagwarantowania
przeznaczenia ich na realizacj´ ÊciÊle
okreÊlonych celów zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska w paƒstwie
zbywcy jednostek”.
Finansowanie zielonych
inwestycji
Ju˝ na prze∏omie marca i kwietnia
w Narodowym Funduszu Ochrony
www.dashofer.pl

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
ruszy kolejny nabór wniosków na
dofinansowanie termomodernizacji
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
Zielone inwestycje finansowane sà
z zysków z handlu jednostkami
emisji AAU. Ju˝ za miesiàc w ramach
programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej pt. „System
Zielonych Inwestycji – Zarzàdzanie
energià w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej” og∏aszane b´dà kolejne
konkursy.

✔

WA˚NE!

O dotacje w wysokoÊci do 30% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia
(fundusz klimatyczny GIS) oraz po˝yczki w wysokoÊci do 60% kosztów
kwalifikowanych (Êrodki NFOÂiGW)
mogà si´ ubiegaç podmioty zarzàdzajàce budynkami u˝ytecznoÊci
publicznej. Minimalny wk∏ad w∏asny
beneficjenta mo˝e wynieÊç tylko 10%
kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

Dofinansowanie przeznaczone jest
na projekty o minimalnym koszcie
ca∏kowitym 2 mln z∏ dla pojedynczych projektów i 5 mln, w przypadku projektów grupowych.
Dofinansowanie mo˝e zostaç udzielone na przeprowadzenie termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci
publicznej. Jej zakres obejmuje zmian´ wyposa˝enia obiektów w urzàdzenia o najwy˝szych, uzasadnionych
ekonomicznie standardach efektywnoÊci energetycznej, zwiàzanych
bezpoÊrednio z prowadzonà termomodernizacjà obiektów, w szczególnoÊci ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewn´trznych,
przebudowa systemów grzewczych,
a tak˝e systemów wentylacji i klimatyzacji.
Dofinansowanie obejmuje tak˝e
przygotowanie dokumentacji technicznej, wprowadzenie systemów
zarzàdzania energià w budynkach,

wykorzystanie odnawialnych êróde∏
energii oraz dodatkowo wymian´
oÊwietlenia wewn´trznego na energooszcz´dne, jako zadanie realizowane
równolegle z termomodernizacjà.
Wykorzystanie Êrodków pochodzàcych ze sprzeda˝y jednostek przebiega z zachowaniem uzgodnionych
z paƒstwem nabywcà i sprecyzowanych w umowie sprzeda˝y warunków, mi´dzy innymi w zakresie
terminów wykorzystania tych Êrodków, przeznaczenia na okreÊlone
rodzajowo przedsi´wzi´cia, ustalenia maksymalnej intensywnoÊci dofinansowania, przekazywania informacji dotyczàcych uzyskanych efektów ekologicznych. Krajowy system
zielonych inwestycji gwarantuje
zatem z jednej strony, ˝e paƒstwo
z niedoborem uprawnieƒ b´dzie mog∏o przez zakup jednostek zwi´kszyç
emisj´ gazów cieplarnianych i jednoczeÊnie, ˝e przekazane w zwiàzku
z tym Êrodki zostanà przeznaczone
przez sprzedajàcego na cele zwiàzane z szeroko poj´tà ochronà klimatu i Êrodowiska.
Krajowy operator
Krajowym systemem zielonych
inwestycji zarzàdza Krajowy operator. Wykonywanie zadaƒ Krajowego operatora powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Nadzór nad wykonywaniem zadaƒ
przez Krajowego operatora sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
Najwa˝niejsze zadania Krajowego
operatora to: organizowanie naboru
wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego oraz ich ocena, a tak˝e
nadzorowanie wdra˝ania, realizacji
i ocena uzyskanych efektów ekologicznych projektów lub programów, którym udzielono wsparcia
finansowego.
W zwiàzku z koniecznoÊcià zagwarantowania odr´bnoÊci Êrodków
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finansowych, pochodzàcych ze
zbycia jednostek przyznanej emisji,
sà one gromadzone na Rachunku klimatycznym, stanowiàcym wyodr´bniony rachunek bankowy NFOÂiGW.

Ârodki Rachunku klimatycznego sà
przeznaczane na dofinansowanie
zadaƒ zwiàzanych ze wspieraniem
przedsi´wzi´ç realizowanych w ramach programów i projektów obj´-

tych Krajowym systemem zielonych inwestycji.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych
– nabór wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏asza nabór wniosków dla
przedsi´wzi´ç w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów komunalnych”.

Celem programu jest zamkni´cie
i rekultywacja sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne, niespe∏niajàcych standardów
okreÊlonych prawem lub ucià˝liwych dla Êrodowiska.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
Dotacje b´dà przyznawane podmiotom, które nie b´dà kontynuowa∏y
dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych na
zamkni´cie i rekultywacj´ sk∏adowisk, dla których wydano decyzje
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàc dat´
zaprzestania przyjmowania odpadów
do sk∏adowania do dnia 31 grudnia 2009 r.

Beneficjentami mogà byç:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki,
➢ przedsi´biorcy.
Warunki dofinansowania:
➢ powierzchnia rekultywowanego
obszaru, którego dotyczy wniosek,
nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 2 ha,
przy czym wniosek mo˝e dotyczyç sk∏adowisk, b´dàcych w zarzàdzaniu ró˝nych podmiotów,
➢ wartoÊç wnioskowanej kwoty
ze Êrodków NFOÂiGW na rekultywacj´ 1 ha nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏,
➢ data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlona na termin
nie póêniej ni˝ 31 grudnia 2014 r.
Koszty kwalifikowane:
➢ Rekultywacja techniczna (ukszta∏towanie wierzchowiny sk∏adowiska, konstrukcja warstwy rekultywacyjnej, uporzàdkowanie
gospodarki odciekami).
➢ Odgazowanie sk∏adowiska (wykonanie studni odgazowujàcych, ins-

talacji do pozyskania biogazu (np.
biofiltry, rurociàgi, pochodnie,
instalacje elektryczne pochodni).
➢ Rekultywacja biologiczna (wprowadzenie roÊlinnoÊci).
➢ Instalacje do monitoringu (np.
piezometry).
➢ W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji s∏u˝àcych do energetycznego wykorzystania biogazu
oraz rurociàgów s∏u˝àcych do
przesy∏u biogazu poza teren sk∏adowiska.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do dnia
28 lutego 2011 r. w kancelarii
NFOÂiGW albo przes∏aç drogà pocztowà lub kurierem z dopiskiem
„Rekultywacja – konkurs”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej NFOÂiGW. ■
Redakcja

Finanse
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – nabór
wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków w trybie
konkursowym w ramach programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

W ramach programu realizowane sà
przedsi´wzi´cia w zakresie badaƒ
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Êrodowiskowych zwiàzanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z∏ó˝
wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.
Kontynuacja przedsi´wzi´ç mo˝e
nastàpiç w ramach programu dla
przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i obiektów wyso-
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kosprawnej kogeneracji – Cz´Êç 1.
W 2011 roku kwota Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach tego konkursu
wyniesie 30 mln z∏. Wyp∏ata b´dzie
si´ odbywaç zgodnie z planem:
➢ w 2012 r. – 15 mln z∏,
➢ w 2013 r. – 15 mln z∏.
www.dashofer.pl
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Dofinansowanie
Dofinansowanie b´dzie udzielane
w formie dotacji. IntensywnoÊç dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych i mo˝e byç
podwy˝szona o:
➢ 10 pkt procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw,
➢ 20 pkt procentowych dla ma∏ych
przedsi´biorstw i mikroprzedsi´biorstw.
WysokoÊç dofinansowania nie mo˝e
przekroczyç 12 000 tys. z∏.

Warunki dofinansowania:
1) przedsi´wzi´cie okreÊlone we
wniosku o udzielenie dofinansowania nie zosta∏o rozpocz´te
przed dniem z∏o˝enia wniosku
o udzielenie dofinansowania,
2) wnioskodawca w monta˝u
finansowym przedsi´wzi´cia
przedstawianym we wniosku
o koncesje przewidzia∏, oprócz
Êrodków w∏asnych, Êrodki
NFOÂiGW lub inne êród∏a
finansowania,
3) w ciàgu ostatnich trzech lat
NFOÂiGW nie wypowiedzia∏

wnioskodawcy umowy o dofinansowanie.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach od
1 marca do 30 kwietnia 2011 roku
w kancelarii NFOÂiGW lub przes∏aç
pocztà bàdê kurierem z dopiskiem
„Konkurs odwierty 2011”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej NFOÂiGW. ■
Redakcja

Finanse
Nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiego porozumienia
Ministerstwo Ârodowiska rozpocz´∏o nabór wniosków o dofinansowanie projektów Êrodowiskowych w Polsce ze Êrodków
stanowiàcych pomoc ze strony
Republiki Federalnej Niemiec.

Program zosta∏ uruchomiony na
podstawie porozumienia mi´dzy
Ministrem Ârodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym
Ministrem Ârodowiska, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeƒstwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie realizacji wspólnych
projektów w dziedzinie ochrony Êrodowiska w Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisanego 2 lutego 2005 roku.
Na co mo˝na uzyskaç
dofinansowanie?
Polskie projekty równie˝ mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie w ramach
Programu Pomocowego Federalnego
Ministerstwa Ârodowiska (BMU)
na rzecz zmniejszania obcià˝eƒ Êrodowiska za granicà.
Docelowe kierunki programu, na które
mo˝na uzyskaç dofinansowanie, to:
➢ bezpoÊrednie, mierzalne oddzia∏ywanie na Êrodowisko, w tym
w szczególnoÊci zmniejszenie zanieczyszczeƒ powietrza i wody lub
www.dashofer.pl

➢ prezentowanie dzia∏aƒ gospodarczych na rzecz poprawy ochrony
klimatu, w tym w szczególnoÊci
zmniejszanie emisji dwutlenku
w´gla oraz zast´powanie kopalnych êróde∏ energii przez odnawialne êród∏a energii.
Równie˝ projekty, b´dàce projektami inwestycyjnymi polegajàcymi
na budowie nowych obiektów, mogà
liczyç na wsparcie finansowe.
Przy obliczaniu dofinansowania
za koszty niekwalifikowane uwa˝ane sà:
➢ koszty nabycia nieruchomoÊci
gruntowych,
➢ podatek od towarów i us∏ug (o ile
beneficjent mo˝e go odliczyç),
➢ koszty finansowania wnioskodawcy, na co sk∏adajà si´ mi´dzy
innymi op∏aty bankowe, op∏aty
za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,
➢ op∏aty takie, jak op∏aty notarialne,
koszty prac planistycznych, pozwoleƒ, ekspertyz oraz koszty
reklamy i promocji.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogà si´ staraç
beneficjenci, nale˝àcy do sektora

publicznego, a tak˝e inni, zgodnie
z przepisami prawa regulujàcymi
pomoc publicznà.
Szacunkowa wielkoÊç pomocy wyniesie 30-75% kosztów kwalifikowalnych, w zale˝noÊci od projektu.
Liczba beneficjentów i ostateczna
intensywnoÊç udzielonej pomocy
zale˝y od mo˝liwoÊci bud˝etowych
partnera niemieckiego i Êrodków
znajdujàcych si´ w puli BMU.
Forma dofinansowania
Dofinansowanie udzielone zostanie
w formie:
➢ dotacji do odsetek od po˝yczek
udzielonych przez bank KfW
Bankengruppe lub
➢ dotacji bezzwrotnej.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski o dofinansowanie nale˝y
sk∏adaç na specjalnych formularzach do 31 marca 2011 roku, na
adres Departamentu Instrumentów
Finansowych Ministerstwa Ârodowiska.
Wybór wniosków do dofinansowania, jak równie˝ ostateczna wysokoÊç i intensywnoÊç dofinansowa-
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nia pozostajà w gestii Federalnego
Ministerstwa Ârodowiska, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeƒstwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec,

do którego zostanà skierowane
wszystkie wnioski spe∏niajàce
wymagania formalne niezw∏ocznie
po ich wst´pnej analizie.

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Ministerstwa
Ârodowiska.
■
Redakcja

Finanse
Edukacja ekologiczna – nabór wniosków
Do 21 lutego trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç
podmioty podejmujàce realizacj´
przedsi´wzi´ç, majàcych na celu
promowanie zasad zrównowa˝onego rozwoju, podnoszenie poziomu
ÊwiadomoÊci ekologicznej i kszta∏towanie postaw ekologicznych spo∏eczeƒstwa oraz profilaktykà zdrowotnà dzieci i m∏odzie˝y z obszarów,
na których wyst´pujà przekroczenia standardów jakoÊci Êrodowiska
lub wystàpi∏y kl´ski ˝ywio∏owe.

3)

Alokacja Êrodków w ramach konkursu wynosi 46 000 000,00 z∏.

4)

Na co mo˝na ubiegaç si´
o dofinansowanie?

5)

Rodzaje przedsi´wzi´ç:
1) rozwój bazy s∏u˝àcej edukacji
ekologicznej;
2) ponadregionalne dzia∏ania z zakresu edukacji ekologicznej:
a) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz

6)

kampanie informacyjno-edukacyjne,
b) produkcja i dystrybucja pomocy dydaktycznych oraz
dzia∏alnoÊç wydawnicza,
c) projekty szkoleniowe dla wybranych grup spo∏ecznych
i zawodowych, majàce na
celu podnoszenie kwalifikacji
i kszta∏towanie ÊwiadomoÊci
w zakresie zrównowa˝onego
rozwoju,
d) konkursy i przedsi´wzi´cia
upowszechniajàce wiedz´
ekologicznà;
realizacja filmów, cyklicznych
programów telewizyjnych i radiowych;
organizacja konferencji i seminariów o zasi´gu krajowym i mi´dzynarodowym;
promocja zagadnieƒ zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska oraz edukacja prowadzona na ∏amach prasy;
dzia∏ania z zakresu profilaktyki
zdrowotnej dzieci i m∏odzie˝y
z obszarów, na których wyst´pujà przekroczenia standardów
jakoÊci Êrodowiska lub wystàpi∏y kl´ski ˝ywio∏owe.

Tematyka priorytetowa:

➢ realizacja zasad zrównowa˝onego
➢
➢
➢
➢

➢

rozwoju i polityki ekologicznej
paƒstwa,
zmiany klimatu,
racjonalne gospodarowanie energià,
zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej oraz sieç obszarów
chronionych Natura 2000,
gospodarka odpadami ze szczególnym uwzgl´dnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz zak∏adów termicznego
przetwarzania odpadów,
ochrona wód i gospodarka wodna.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

Wnioski nale˝y sk∏adaç od 1 do
21 lutego 2011 roku w kancelarii
NFOÂiGW.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej NFOÂiGW. ■
Redakcja
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