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Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
pojawi∏ si´ projekt zmiany ustawy
Prawo ochrony Êrodowiska. Propozycja zmiany dotyczy zakresu dysponowania Ârodkami Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika
to przede wszystkim z potrzeby
wprowadzenia mechanizmów umo˝liwiajàcych finansowanie ze Êrodków

tych funduszy organizacji konferencji mi´dzynarodowych.
Wed∏ug projektu Ârodki Narodowego Funduszu mo˝na przeznaczyç
na finansowanie przygotowania
i obs∏ugi konferencji krajowych
i mi´dzynarodowych z zakresu
Ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej.
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Szanowni Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa
r´ce kwietniowy numer
serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o
w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Ârodowisko”. Konkurs dotyczy zakresu dwóch z pi´ciu
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AktualnoÊci
Og∏oszony zosta∏ pierwszy konkurs w POIÂ
18 marca Ministerstwo Ârodowiska, jako Instytucja PoÊredniczàca dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko, og∏osi∏o nabór w trybie konkursowym
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POIÂ.

Konkurs og∏oszony zosta∏ w zakresie dwóch z pi´ciu priorytetów
Êrodowiskowych, a mianowicie:
priorytetów, a mianowicie: gospodarki
wodno-Êciekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.
Z artyku∏u dowiedzà si´ Paƒstwo
m.in. jakie terminy sk∏adania wniosków obowiàzujà w tym zakresie.
Polecam tak˝e temat numeru, w którym autor przedstawi∏ zagadnienie
„Poradnika dla administracji” dotyczàcego pomocy publicznej w programach operacyjnych. Poradnik opublikowany zosta∏ przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i ma za zadanie przybli˝yç to zagadnienie oso-

➢ Priorytet I – Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1. – Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 1/POIÂ/1.1/04/2008).
➢ Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, dzia∏anie 2.1. – Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dbom odpowiedzialnym za wdra˝anie
tych programów.
Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
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nieniem odpadów niebezpiecznych
(konkurs nr 1/POIÂ/2.1/04/2008).
¸àcznie na projekty zg∏aszane w konkursie przewidziana zosta∏a kwota
400 mln euro z Funduszu SpójnoÊci,
w tym 300 mln euro na projekty
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej i 100 mln euro na projekty
w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony powierzchni ziemi.
Bioràc pod uwag´ wczeÊniejsze
oczekiwania, nie sà to kwoty du˝e.
Jednak jeÊli uwzgl´dniç fakt, ˝e tylko
w tym roku planowane by∏y jeszcze
trzy konkursy, to kwota przewidziana na pierwszy konkurs nie mog∏a
byç wy˝sza, bo na pozosta∏e konkursy zwyczajnie zabrak∏oby Êrodków.
Zgodnie z ogólnymi regulacjami
poziom wspó∏finansowania zg∏aszanego projektu ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci mo˝e wynieÊç maksymalnie 85% wartoÊci wydatków kwalifikowanych projektu. Jednak w og∏oszeniu kilkakrotnie podkreÊla si´, ˝e
rzeczywisty poziom dofinansowania
w∏aÊciwy dla danego projektu zostanie okreÊlony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie wybranych zagadnieƒ
zwiàzanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujàcych dochód.
Kryteria wyboru projektów okreÊlone sà w Za∏àczniku nr 1 do „Szczegó∏owego opisu priorytetów PO
Infrastruktura i Ârodowisko” i zosta∏y zatwierdzone przez Komitet
Monitorujàcy PO Infrastruktura i Ârodowisko kilka dni przed og∏oszeniem konkursu.
Zgodnie z og∏oszeniem ostateczny
termin rozstrzygni´cia konkursów
jest uzale˝niony od terminu podj´cia przez Komisj´ Europejskà ostatniej decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektów powy˝ej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.
Wzór wniosku o dofinansowanie
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projektu jest dost´pny w Internecie
(http://www.ekoportal.pl/sep/cms/
export/sites/default/Fundusze_UE/
GaleriaPlikow_FUE/Formularzwniosku-o-dofinansowanie-infrastruktura.doc), jednak zgodnie z informacjami z regulaminów poszczególnych konkursów przy sporzàdzaniu wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca zobowiàzany jest
do korzystania z Generatora Wniosków. Generator Wniosków, mimo
zapisów w regulaminie, nie jest
dost´pny na stronie internetowej
www.ekoportal.gov.pl. Natomiast
zgodnie z materia∏ami szkoleniowymi (dost´pnymi na tej stronie)
harmonogram prac nad Generatorem Wniosków przewiduje nast´pujàce terminy:
➢ 15 luty 2008 – Podpisanie umowy z wykonawcà.
➢ 14 marzec 2008 – Pierwsze testy
aplikacji (MÂ).
➢ 28 marzec 2008 – Koƒcowa
wersja produkcyjna.
W chwili zamykania numeru nie by∏o
informacji, czy ten harmonogram
zostanie utrzymany.
Do z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie niezb´dne sà m.in. dokumenty:
➢ w wersji elektronicznej,
➢ w wersji papierowej.
Wersja elektroniczna zgodnie
z informacjami przedstawianymi
przez przedstawicieli instytucji
poÊredniczàcej:
➢ b´dzie tworzona automatycznie
w narz´dziu, które jest ∏atwe
w obs∏udze i minimalizuje ryzyko
pomy∏ek (ta deklaracja cieszy,
ale bioràc pod uwag´ doÊwiadczenia z generatorem wniosków
w poprzednim okresie programowania i za∏o˝one tempo prac na
tym narz´dziem, obecnie mo˝na
mieç du˝o wàtpliwoÊci),
➢ jest niezb´dna do ewentualnej
„obs∏ugi” projektu w przysz∏oÊci
ze wzgl´du na tworzenie elektronicznej bazy danych o pro-
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jektach wspó∏finansowanych
z Unii Europejskiej,
➢ b´dzie sk∏adana na noÊniku
zewn´trznym (np. p∏yta CD).
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Wersja papierowa:
➢ tak˝e tworzona w narz´dziu
dostarczonym przez Ministerstwo Ârodowiska,
➢ drukowana na lokalnym komputerze,
➢ posiadajàca sum´ kontrolnà na
ka˝dej stronie,
➢ ewentualnie napis: „wydruk
próbny”,
➢ sk∏adana w IW (NFOÂiGW,
WFOÂiGW).

➢
➢
➢

Generator b´dzie zawiera∏ zestaw
pól do wype∏nienia wraz z informacjà, co w danym polu powinno si´
znaleêç. Pola takie jak daty, kwoty,
województwa itp. b´dà stanowiç
wzorzec, np. 01-01-2010 lub woj.
Mazowieckie (rozwijana lista).
Wniosek b´dzie mo˝na zapisaç na
lokalnym komputerze. Zapisany
wniosek b´dzie mo˝na wczytaç do
Generatora w celu kontynuacji jego
wype∏niania. W ka˝dej chwili z wprowadzonych informacji mo˝na zrobiç
wydruk próbny (informacja b´dzie
widoczna na wydruku jako znak
wodny). Poprawnie i ca∏kowicie
wype∏niony wniosek b´dzie mo˝na
wydrukowaç (eksport danych do pdf).
Wydruk koƒcowy b´dzie zawiera∏
sum´ kontrolnà na ka˝dej stronie.
Wersja elektroniczna tak˝e b´dzie
zawiera∏a ciàg znaków sumy kontrolnej, to˝samy z wersjà papierowà.

➢

➢

➢

➢
Wraz z papierowà wersjà wniosku
(orygina∏ wydruku z Generatora
Wniosków i jego kopie) nale˝y
z∏o˝yç nast´pujàce za∏àczniki:
➢ Studium wykonalnoÊci (aktualne,
przygotowane zgodnie z zakresem studium wykonalnoÊci dla
odpowiedniego dzia∏ania w ramach POIÂ).
➢ Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów
Natura 2000 wraz z mapà w skali
1:100 000, okreÊlajàcà lokalizacj´
projektu oraz obszarów Natura
2000.
➢ Dokumentacja zwiàzana z przeprowadzonym post´powaniem
ws. oceny oddzia∏ywania na
www.dashofer.pl

➢
➢

➢
➢

Êrodowisko, zgodna z dyrektywà
Rady z dnia 27 czerwca 1985 r.
nr 85/337/EWG, dyrektywà Rady
z dnia 21 maja 1992r. nr 92/43/
EWG, dla wszystkich zadaƒ obj´tych projektem (dokumenty wskazane w punkcie F3.2.2 wniosku).
Wykaz posiadanych pozwoleƒ
na budow´ lub wniosków o wydanie pozwoleƒ.
Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta).
Wykaz prawomocnych decyzji
lokalizacyjnych (Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu/
Ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego) lub uchwa∏
zatwierdzajàcych miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego (dla ca∏ego zakresu
przedsi´wzi´cia).
Wykaz przetargów wraz z oÊwiadczeniem beneficjenta o posiadaniu SIWZ dla wskazanych
przetargów.
OÊwiadczenie beneficjenta, ˝e
wszystkie zamówienia dokonywane by∏y/b´dà na zasadach
i w trybie przepisów Ustawy –
Prawo zamówieƒ publicznych
(z wy∏àczeniem ustawowo wy∏àczonych).
Dokumenty potwierdzajàce zabezpieczenie Êrodków na pokrycie wk∏adu krajowego (poza Êrodkami NFOÂiGW/WFOÂiGW).
Porozumienie zawarte mi´dzy
beneficjentem a podmiotem,
który jest upowa˝niony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu
(o ile takie porozumienie zosta∏o
zawarte) – kopia poÊwiadczona
za zgodnoÊç z orygina∏em.
Statut akt powo∏ujàcy spó∏k´/
zwiàzek oraz wypis z KRS (jeÊli
dotyczy).
Uchwa∏a Rady Gminy lub organu
za∏o˝ycielskiego upowa˝niajàca
do z∏o˝enia wniosku oraz przyj´cia do realizacji przedsi´wzi´cia.
Mapa lokalizacji projektu (zalecana skala 1:25 000).
OÊwiadczenie beneficjenta o niewykluczeniu z ubiegania si´

➢

➢

➢
➢

➢

➢

o dofinansowanie na podstawie
art. 211 Ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
OÊwiadczenie o kwalifikowalnoÊci VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIÂ.
OÊwiadczenie beneficjenta potwierdzajàce, ˝e wydatki zaliczone
do kwalifikowanych, poniesione
przed z∏o˝eniem wniosku przez
inny podmiot, zosta∏y poniesione
zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz przyj´cie
odpowiedzialnoÊci za prawid∏owe poniesienie tych wydatków.
OÊwiadczenie o niewspó∏finansowaniu projektu z innych instrumentów UE.
OÊwiadczenie gminy o zapisie
planowanej inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy lub w uchwale bud˝etowej w za∏àczniku dotyczàcym
wieloletnich programów inwestycyjnych (o ile dotyczy).
OÊwiadczenie beneficjenta o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem w zakresie wymaganym w Kryteriach wyboru
projektów.
OÊwiadczenie beneficjenta, i˝
informacje zawarte we wniosku
i jego za∏àcznikach sà zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym
oraz ˝e przed∏o˝one dokumenty
sà kompletne.

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r.
w godzinach 9.00- 15.00 do:
➢ Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro,
➢ w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro.
Je˝eli porozumienie mi´dzy
NFOÂiGW a WFOÂiGW stanowi

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2008

3

Nr 4/2008
o podziale projektów wed∏ug innych
zasad, Wnioskodawca sk∏ada wniosek zgodnie z podzia∏em wskazanym powy˝ej, a NFOÂiGW lub
WFOÂiGW dokonujà przekazania
wniosku do w∏aÊciwej instytucji.
Informacja na temat podzia∏u projektów: OÊ priorytetowa I OÊ priorytetowa II Zestawienie nie ma charakteru zamkni´tego, dotyczy tylko
projektów zidentyfikowanych przed
listopadem 2007 r. i w ˝aden sposób
nie ogranicza mo˝liwoÊci uczestniczenia w konkursie innym projektom.

✔

WA˚NE!

Ostateczny termin sk∏adania wniosków
o dofinansowanie up∏ywa 26 maja
2008 r. o godz. 15.00. Wnioski, które
wp∏ynà po tym terminie, nie b´dà
rozpatrywane. Data wp∏ywu wniosku
rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do w∏aÊciwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu
mo˝e byç z∏o˝ony osobiÊcie przez
przedstawiciela wnioskodawcy,
przesy∏kà kurierskà lub za poÊrednictwem poczty.

Wnioski o dofinansowanie projektów
muszà byç sporzàdzone z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych dokumentów:
➢ Regulamin konkursu (konkurs
nr 1/POIiÂ/1.1/04/2008) / (konkurs nr 1/POIiÂ/2.1/04/2008).
➢ Wzór wniosku o dofinansowanie.
➢ Instrukcja wype∏nienia wniosku.
➢ Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia
25 stycznia 2008 r.).
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Jak przygotowaç projekty do finansowania z UE,
gdy polskie przepisy wcià˝ sà sprzeczne z unijnymi?
W ostatnim czasie oficjalnie zosta∏y potwierdzone przez organy
paƒstwowe informacje, ˝e w przynajmniej w dwóch, kluczowych dla
przygotowania projektów do finansowania ze Êrodków Unii Europejskiej obszarach polskie prawo jest
niezgodne z unijnym. Te obszary
to zamówienia publiczne i oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

W pierwszym przypadku na serwerach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Ârodowiska
umieszczony zosta∏ materia∏ zatytu∏owany: „Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczàce interpretacji przepisów Ustawy – Prawo
zamówieƒ publicznych”. W dokumencie mo˝na znaleêç dat´ 29 lutego
2008 r. Nie jest to na pewno za wczeÊnie, bioràc pod uwag´, ˝e wydatki
w programach, których dotyczà te
zalecenia, mogà byç ponoszone ju˝
od ponad roku. Zgodnie z deklaracjami na stronie MRR w zaleceniach
znajdujà si´ wskazówki, w jaki sposób stosowaç obecnie obowiàzujàcà
Ustaw´ – Prawo zamówieƒ publicznych, aby dzia∏aç w mo˝liwie
najszerszym zakresie w zgodzie
z prawem UE.
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W czerwcu 2007 roku Komisja Europejska przes∏a∏a do Polski zarzuty
formalne dotyczàce niektórych postanowieƒ Ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych, wskazujàc na
pewne niezgodnoÊci polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówieƒ publicznych ze wspólnotowymi dyrektywami oraz TWE. W odpowiedzi Rzàd RP uzna∏ cz´Êç argumentów KE odnoÊnie do braku
zgodnoÊci mi´dzy polskà Ustawà –
Prawo zamówieƒ publicznych a prawem unijnym i zobowiàza∏ si´ do
niezw∏ocznego wniesienia projektu
nowelizacji Prawa zamówieƒ publicznych do rozpatrzenia w trybie
pilnym przez Parlament. Majàc na
uwadze wymogi procesu legislacyjnego, przewiduje si´, ˝e wejÊcie
w ˝ycie znowelizowanych przepisów b´dzie mo˝liwe za kilka miesi´cy. W tym czasie beneficjenci funduszy unijnych udzielajà nowych
zamówieƒ, stosujàc obecnie obowiàzujàcà ustaw´. Mo˝e to prowadziç
do sytuacji, ˝e beneficjenci, podejmujàc dzia∏ania zgodne z polskà
ustawà, naruszà jednoczeÊnie
prawo unijne, co mo˝e skutkowaç uznaniem przez KE cz´Êci
lub ca∏oÊci wydatków z bud˝etu
UE za niekwalifikowane.
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W celu z∏agodzenia lub zapobie˝enia skutkom niezgodnych z prawem UE dzia∏aƒ beneficjentów, za
które konsekwencje finansowe mo˝e
ponieÊç Polska, wydane zosta∏y Zalecenia dla beneficjentów funduszy
UE dotyczàce interpretacji Ustawy
– Prawo zamówieƒ publicznych,
w których znajdujà si´ wskazówki,
w jaki sposób stosowaç obecnie obowiàzujàcà Ustaw´ – Prawo zamówieƒ publicznych, aby dzia∏aç
w mo˝liwie najszerszym zakresie
w zgodzie z prawem UE.
Wyraênym niedopatrzeniem wydaje si´ byç brak podpisu. Niestety
podobne sposoby „wdra˝ania” unijnego prawa nie spotyka∏y si´ dotychczas z przychylnoÊcià organów
unijnych (a zdarza∏y si´ wczeÊniej
takie sytuacje w innych krajach UE).
Zapowiedê podobnego dzia∏ania
w obszarze ocen oddzia∏ywania na
Êrodowisko mo˝na znaleêç w og∏oszeniu o konkursie dla projektów
Êrodowiskowych w POIÂ.
W koƒcowej cz´Êci og∏oszenia (te˝
mo˝na uznaç to za nowatorskie rozwiàzanie) mo˝na znaleêç informacj´,
˝e w Êwietle art. 9 Rozporzàdzenia
www.dashofer.pl
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Rady (WE) nr 1083/2006 (tzw. rozporzàdzenie ogólne) ka˝de dzia∏anie
finansowane z funduszy unijnych
musi byç zgodne z postanowieniami
traktatu i przyj´tych na jego podstawie aktów prawnych. W opinii Komisji Europejskiej Polska dokona∏a
nieprawid∏owej transpozycji dyrektywy Rady 85/337/EWG do prawa
krajowego i rozpocz´∏a wobec Polski
procedur´ z tytu∏u naruszenia prawa.
Paƒstwa cz∏onkowskie majà jednak
obowiàzek przestrzegania postanowieƒ dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, niezale˝nie od tego, czy zosta∏y
one przetransponowane do prawa krajowego, czy nie. Nieprawid∏owa transpozycja do prawa krajowego nie pozwala na ˝adnà derogacj´ od tego
obowiàzku, poniewa˝ prawo Wspólnoty Europejskiej ma pierwszeƒstwo
przed przepisami prawa krajowego.
WàtpliwoÊci Komisji Europejskiej
dotyczà nast´pujàcych Dyrektyw:
➢ Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsi´wzi´cia
publiczne i prywatne na Êrodowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOÂ) – Dz. Urz. UE L 175
z 5.7.1985, z póên. zm.; nowelizacja dyrektywy OOÂ z 26 maja
2003 r. wprowadza postanowienia Konwencji z Aarhus o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do wymiaru
sprawiedliwoÊci w sprawach
dotyczàcych Êrodowiska.
➢ Dyrektywy Rady z dnia 21 maja
1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-

czych oraz dzikiej fauny i flory
(dalej: dyrektywa Siedliskowa)
– Dz. Urz. UE L 206 z 22.7.1992,
z póên. zm.
Dyrektywy
Rady z dnia 2 kwiet➢
nia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(dalej: dyrektywa Ptasia) –
Dz. Urz. UE L 103 z 25.4.1979,
z póên. zm.
W najbli˝szym czasie planowane
jest wydanie wytycznych, które
zastàpià Wytyczne w zakresie post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko dla przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych i które do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian
w prawie zapewnià wskazówki
organom oraz wnioskodawcom
odnoÊnie do sposobu zapewnienia,
˝e postanowienia trzech wspomnianych wy˝ej dyrektyw b´dà
spe∏niane, w tym w szczególnoÊci
w kwestiach, w odniesieniu do których istnieje rozbie˝noÊç mi´dzy
prawem unijnym i polskim.
Przedmiotowe wytyczne zostanà
opublikowane na stronach Ministerstwa Ârodowiska oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

✔

WA˚NE!

W zwiàzku z powy˝szym do czasu
opublikowania przedmiotowych wytycznych wnioskodawca sk∏adajàcy
wniosek o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci jest zobowiàzany do
udokumentowania przeprowadzenia post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko dla

wszystkich zadaƒ obj´tych projektem
zgodnie z wymogami: Dyrektywy
OOÂ, Dyrektywy Siedliskowej oraz
Dyrektywy Ptasiej.

Niestety, dziÊ wnioskodawca nie wie,
co powy˝sze zapisy majà znaczyç.
W og∏oszeniu mo˝na znaleêç jedynie odes∏anie do linków w zakresie
dyrektywy OOÂ:
➢ http://ec.europa.eu/environment
/eia/eia-guidelines/g-reviewfull-text.pdf
➢ http://ec.europa.eu/environment
/eia/eia-support.htm
Dalej pisze si´, ˝e z ró˝nych opracowaƒ internetowych mogà korzystaç kompetentne organy przy weryfikacji zgodnoÊci wykonanej oceny
z przepisami unijnymi. Pojawia si´
jednak pytanie brzmi, na jakich
przepisach majà si´ opieraç „kompetentne organy”? JeÊli bowiem sà
kompetentne, to sà w pe∏ni Êwiadome faktu, ˝e ˝adne „zalecenia”
ani og∏oszenia o konkursach nie sà
zbyt mocnà podstawà wydawanych
opinii, szczególnie, ˝e te opinie
mia∏yby dotyczyç projektów, które
w wielu przypadkach majà w najbli˝szym czasie poch∏aniaç setki
milionów publicznych z∏otówek.
W tej sytuacji naprawd´ trudno udzieliç odpowiedzi na zadane w tytule
pytanie. Mo˝emy jedynie zapewniç, ˝e czytelnicy b´dà na bie˝àco
informowani o post´pach w tej
dziedzinie i mo˝liwych do zastosowania rozwiàzaniach.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Wytyczne Wspólnotowe w sprawie pomocy paƒstwa na ochron´
Êrodowiska (2008/ C 82/01)
10 maja 2007 r. Komisja og∏osi∏a projekt nowych wytycznych
w sprawie pomocy publicznej na
ochron´ Êrodowiska. Nowe wy-
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tyczne zosta∏y opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejksiej z dnia 1 kwietnia
2008 r. (1.4.2008, C 82/1) i obo-

wiàzujà od pierwszego dnia po
dniu publikacji (czyli od 2 kwietnia 2008 r.) do dnia 31 grudnia
2014 r.
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Nowe wytyczne zawierajà wiele bardzo istotnych zmian. Sama obj´toÊç,
dwuktornie wi´ksza ni˝ wytycznych
z 2001 r. wskazuje na uregulowanie
w wytycznych nowych zagadnieƒ
bàdê pog∏ebienie regulacji. NowoÊci
w stosunku do wytycznych z 2001 r.
stanowià przede wszystkim uregulowania dotyczàce: pomocy dla
ciep∏ownictwa komunalnego, pomocy w postaci ulg i zwolnieƒ
podatkowych oraz pomocy w ramach systemów handlu uprawnieniami do emisji. Bardzo wiele
zagadnieƒ uregulowanych w wytycznych z 2001 r. w nowych wytycznych zosta∏o uszczegó∏owionych i zmienionych.
Priorytet dla energetyki
i walki ze zmianami
klimatycznymi – pomoc
paƒstwa a europejska
strategia energetyczna
Na szczycie Rady Europejskiej,
który odby∏ si´ wiosnà 2007 r., zaapelowano do paƒstw cz∏onkowskich
i instytucji UE o podj´cie dzia∏aƒ
na rzecz zrównowa˝onej i zintegrowanej europejskiej strategii dotyczàcej zmian klimatycznych i energii. Przede wszystkim stwierdzono,
˝e „bioràc pod uwag´, i˝ produkcja
i wykorzystywanie energii to najwi´ksze êród∏a emisji gazów cieplarnianych, spójne podejÊcie do strategii dotyczàcej zmian klimatycznych
i energii jest konieczne, aby ten cel
osiàgnàç. Dà˝enie do integracji
powinno odbywaç si´ na zasadzie
wzajemnego wsparcia. Dlatego
w nowych wytycznych podkreÊla
si´ trzy cele europejskiej strategii
energetycznej:
a) zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
dostaw;
b) zapewnienie konkurencyjnoÊci
gospodarek paƒstw cz∏onkowskich oraz dost´pnoÊci niedrogiej energii;
c) promowania zrównowa˝onego
rozwoju w sferze Êrodowiska
naturalnego i przeciwdzia∏anie
zmianom klimatycznym.”

6

Rada Europejska powzi´∏a w imieniu UE stanowcze i niezale˝ne
zobowiàzanie dotyczàce zmniejszenia do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%
w porównaniu z rokiem 1990. PodkreÊli∏a równie˝ koniecznoÊç zwi´kszenia efektywnoÊci energetycznej
w UE w celu zmniejszenia o 20%
konsumpcji energii w UE w stosunku
do prognoz na rok 2020, a tak˝e
przyj´∏a jako wià˝àcy cel 20-procentowy udzia∏ energii ze êróde∏ odnawialnych w ca∏kowitej konsumpcji
energii UE do 2020 r. oraz wià˝àcy
dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich co najmniej 10-procentowy
udzia∏ biopaliw w ca∏kowitej konsumpcji benzyny i oleju nap´dowego w transporcie do roku 2020.
Wytyczne majà stanowiç jeden
z instrumentów pozwalajàcych na
wykonanie tego ambitnego planu.
Zasada „zanieczyszczajàcy
p∏aci” – utrzymanie regu∏y
internalizacji kosztów
zewn´trznych
Zasadniczym celem kontroli pomocy
paƒstwa w zakresie ochrony Êrodowiska jest zadbanie o to, aby w wyniku
przyznanej pomocy paƒstwa wzrós∏
poziom ochrony Êrodowiska, co nie
by∏oby mo˝liwe bez przyznanej
pomocy, a tak˝e o to, aby pozytywne skutki pomocy przewa˝a∏y
nad jej skutkami negatywnymi pod
wzgl´dem zak∏ócania konkurencji,
z uwzgl´dnieniem zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”. Zgodnie z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci”,
ustanowionà w art. 174 Traktatu
WE, rozwiàzaniem problemu negatywnych skutków zewn´trznych
jest zadbanie o to, aby zanieczyszczajàcy p∏aci∏ za wygenerowane
przez siebie zanieczyszczenia, co
oznacza pe∏nà internalizacj´ kosztów
ochrony Êrodowiska przez zanieczyszczajàcego. Ma to na celu pe∏ne
odzwierciedlenie kosztów dzia∏alnoÊci gospodarczej dla spo∏eczeƒstwa. Dzi´ki pe∏nemu wprowadzeniu w ˝ycie zasady „zanieczyszcza-
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jàcy p∏aci” uda∏oby si´ wi´c skorygowaç nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku. Aby podnieÊç
poziom ochrony Êrodowiska, paƒstwa cz∏onkowskie mogà wykorzystywaç pomoc paƒstwa jako zach´t´
dla poszczególnych przedsi´biorstw
i w ten sposób osiàgnàç wy˝szy
poziom ochrony Êrodowiska ni˝
wymagajà tego normy wspólnotowe.
Mogà równie˝ ustanowiç surowsze
normy krajowe lub wprowadziç
podatki na ochron´ Êrodowiska, które
b´dà wy˝sze ni˝ wymagajà tego
normy wspólnotowe, i wykorzystaç
pomoc paƒstwa, aby zmniejszyç
obcià˝enie gospodarki krajowej
wynikajàce z tych kosztów. W niektórych przypadkach pomoc paƒstwa mo˝e byç wi´c konieczna dla
ochrony Êrodowiska, nawet jeÊli de
facto umo˝liwia zanieczyszczajàcemu unikni´cie obcià˝enia z tytu∏u
(cz´Êci) kosztów szkód, jakie jego
dzia∏alnoÊç powoduje w zakresie
ochrony Êrodowiska.
Test bilansujàcy i jego
zastosowanie do pomocy
na ochron´ Êrodowiska
Pomoc na ochron´ Êrodowiska b´dzie
oceniana przede wszystkim w oparciu o postanowienia art. 87 ust. 3
lit. c) TWE. Oceniajàc zgodnoÊç
danego Êrodka pomocy ze wspólnym
rynkiem, Komisja dokonuje zestawienia pozytywnego wp∏ywu Êrodka
pomocy na osiàgni´cie danego celu
stanowiàcego przedmiot wspólnego
zainteresowania i jego potencjalnie
negatywnych skutków ubocznych,
takich jak zak∏ócenie wymiany
handlowej i konkurencji. W nowych
wytycznych pojawia si´ mechanizm
testu bilansujàcego jako podstawowego instrumentu oceny pomocy.
Jest to uszczegó∏owiona postaç
wypracowanej ju˝ wczeÊniej przez
Komisj´ zasady kompensacyjnego
uzasadnienia. Test ten b´dzie stosowany zarówno do programów pomocy, jak i do pomocy zg∏aszanej
indywidualnie. Obejmuje on trzy
etapy: dwa pierwsze odnoszà si´ do
www.dashofer.pl
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pozytywnych skutków pomocy
paƒstwa, a trzeci do skutków negatywnych oraz wynikajàcego z nich
bilansu jednych i drugich. Akceptacja Êrodka stanowiàcego pomoc
paƒstwa ma byç uzale˝niona od
pozytywnych odpowiedzi na ni˝ej
okreÊlone pytania.
Test bilansujàcy ma nast´pujàcà
struktur´:
1) Czy Êrodek pomocy jest przeznaczony na jasno okreÊlony cel,
b´dàcy przedmiotem wspólnego
zainteresowania (np. wzrost
gospodarczy, zatrudnienie, spójnoÊç, ochrona Êrodowiska, bezpieczeƒstwo energetyczne)?
2) Czy pomoc zosta∏a tak zaplanowana, aby zapewniç osiàgni´cie celu b´dàcego przedmiotem
wspólnego zainteresowania, tj.
czy planowana pomoc ma usunàç nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku lub osiàgnàç
inny cel?
a) Czy pomoc paƒstwa jest
odpowiednim instrumentem
polityki?
b) Czy istnieje efekt zach´ty, tj.
czy pomoc powoduje zmian´

post´powania przedsi´biorstw?
c) Czy Êrodek pomocy jest proporcjonalny, tj. czy taka sama
zmiana post´powania by∏aby
mo˝liwa przy mniejszej pomocy?
3) Czy naruszenie zasad konkurencji i wp∏yw na wymian´ handlowà ograniczono w taki sposób, aby ogólny bilans Êrodka
pomocy by∏ pozytywny?
Efekt zach´ty
i koniecznoÊç pomocy
Pomoc paƒstwa na ochron´ Êrodowisk musi prowadziç do zmiany
zachowania beneficjenta pomocy
tak, aby poziom ochrony Êrodowiska
by∏ wy˝szy, ni˝ gdyby takiej pomocy
nie otrzyma∏. Wytyczne zak∏adajà
zatem, ˝e nale˝y sprawdziç, czy danej
inwestycji by nie dokonano nawet
bez pomocy paƒstwa. Celem ma
byç upewnienie si´, ˝e bez pomocy
paƒstwa przedsi´biorstwo nie podj´∏oby takich dzia∏aƒ, mimo nierozerwalnie zwiàzanych z nimi korzyÊci
ekonomicznych. Efekt zach´ty
sprawdzany b´dzie w drodze analizy scenariusza alternatywnego,

w której porównuje si´ stopieƒ
nasilenia po˝àdanych dzia∏aƒ przy
za∏o˝eniu udzielenia i nieudzielania pomocy.
ProporcjonalnoÊç pomocy
Nowe wytyczne wprowadzajà tak˝e
jasne wymaganie w zakresie proporcjonalnoÊci pomocy paƒstwa.
Pomoc uznaje si´ za proporcjonalnà
tylko wtedy, gdy takiego samego
wyniku nie uda∏oby si´ osiàgnàç
przy wykorzystaniu mniejszej pomocy. W szczególnoÊci kwot´ pomocy trzeba ograniczyç do minimum niezb´dnego do osiàgni´cia
po˝àdanego poziomu ochrony Êrodowiska. W zwiàzku z tym koszty
kwalifikowalne w przypadku pomocy inwestycyjnej oblicza si´ na
podstawie dodatkowych kosztów
(netto) koniecznych do osiàgni´cia
celów w zakresie ochrony Êrodowiska. Oznacza to, ˝e zasadniczo
od dodatkowych kosztów inwestycji
odejmuje si´ wszystkie korzyÊci,
jakie inwestycja przynosi przedsi´biorstwu.
■
Redakcja

Porady prawne
Co powinien zawieraç wniosek o utworzenie grupy instalacji
W celu wspólnego rozliczania
uprawnieƒ do emisji prowadzàcy
instalacje jednego rodzaju mogà
tworzyç grupy instalacji.

Prowadzàcy instalacje przed wystàpieniem z wnioskiem o utworzenie grupy instalacji powo∏ujà
zarzàdc´:
1) na rzecz którego b´dà przenoszone uprawnienia do emisji
z instalacji wchodzàcych w
sk∏ad grupy instalacji;
2) który b´dzie odpowiedzialny za
rozliczanie uprawnieƒ do emisji.
Wniosek o utworzenie grupy instalacji powinien zawieraç:

www.dashofer.pl

1) wykaz i okreÊlenie rodzaju instalacji wchodzàcych w sk∏ad
grupy instalacji;
2) okreÊlenie lokalizacji instalacji
wchodzàcych w sk∏ad grupy
instalacji;
3) oznaczenie prowadzàcych instalacje wchodzàce w sk∏ad
grupy instalacji oraz ich adresy
zamieszkania lub siedziby;
4) informacje o tytu∏ach prawnych
do instalacji wchodzàcych w
sk∏ad grupy instalacji;
5) oznaczenie zarzàdcy, jego adres
zamieszkania lub siedziby oraz
dokument potwierdzajàcy jego
powo∏anie;
6) okres, na który grupa instalacji
ma byç utworzona.

Wniosek o utworzenie grupy instalacji jest kierowany do:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska – w przypadku
wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji;
2) wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na adres zamieszkania lub
siedziby zarzàdcy – w przypadku
krajowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji.
W przypadku wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przesy∏a do Komisji Europejskiej wniosek o utworzenie grupy instalacji niezw∏ocznie po jego otrzymaniu. Je˝eli Komisja Europejska
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w terminie 3 miesi´cy od otrzymania
wniosku nie odrzuci go, minister przekazuje do wojewody, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedziby zarzàdcy, wniosek wraz
ze stanowiskiem Komisji Europejs-

!

kiej oraz swojà opinià. W przypadku
krajowego systemu handlu procedura notyfikacji wniosku Komisji
Europejskiej nie jest stosowana.
Utworzenie grupy instalacji nast´puje w drodze decyzji w∏aÊciwego

wojewody po zaopiniowaniu wniosku przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska (art. 31). Decyzja
o utworzeniu grupy instalacji jest
decyzjà administracyjnà
■
Redakcja

Temat numeru

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013
– Poradnik dla administracji publicznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowa∏o poradnik
zatytu∏owany: „Pomoc publiczna w programach operacyjnych
2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej”.

Jest to praktyczny poradnik, który
ma za zadanie przybli˝yç zagadnienia pomocy publicznej osobom
zatrudnionym w instytucjach publicznych, odpowiedzialnych za wdra˝anie programów operacyjnych lub
za realizacj´ konkretnych projektów finansowanych w ramach tych
programów.
Adresatami poradnika sà przede
wszystkim osoby zaanga˝owane
w realizacj´ regionalnych programów
operacyjnych, dlatego praktyczne
przyk∏ady zamieszczone w materiale dotyczà przede wszystkim
takich rodzajów projektów, które sà
charakterystyczne dla programów
regionalnych. Jednak podstawowe
zasady dotyczàce udzielania pomocy
publicznej, omówione w poradniku, majà charakter uniwersalny.
WyjaÊnienia i interpretacje zawarte
w poradniku oraz w komentarzach
do aktów prawnych majà charakter
ocen eksperckich.
Zapewnienie zgodnoÊci podejmowanych przedsi´wzi´ç ze wspólnotowymi regu∏ami dotyczàcymi
udzielania pomocy publicznej jest
jednym z najtrudniejszych zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem i wdra˝aniem programów
operacyjnych na lata 2007-2013.
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Chocia˝ regu∏y te co do zasady
obowiàzujà w Polsce od momentu
akcesji, to jednak ich znaczenie dla
codziennej praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz
beneficjentów pomocy jest w nowej
perspektywie finansowej nieporównywalnie wi´ksze ni˝ w latach
2004-2006. Dzieje si´ tak z dwóch
przyczyn.

✔

WA˚NE!
Po pierwsze w Traktacie akcesyjnym zamieszczono postanowienia
dotyczàce tzw. pomocy istniejàcej,
czyli instrumentów stanowiàcych
pomoc publicznà, stosowanych
w Polsce w momencie przystàpienia
do Unii Europejskiej.
Takie instrumenty pomocowe mog∏y
byç, bez dalszych komplikacji, nadal stosowane przez okreÊlony czas
w naszym kraju. W rezultacie
w pierwszych latach po akcesji polska administracja publiczna cz´stokroç nie mia∏a ÊwiadomoÊci, ˝e
okreÊlone dzia∏ania realizowane
przez nià stanowià pomoc publicznà, jako ˝e legalnoÊç tych dzia∏aƒ
(rozumiana jako ich zgodnoÊç z unijnym systemem prawnym) by∏a automatycznie zapewniona na mocy
postanowieƒ Traktatu akcesyjnego.
Jednak z up∏ywem czasu instrumenty pomocy publicznej zaprojektowane i wprowadzone w ˝ycie
w okresie przed akcesjà tracà na
znaczeniu, jako ˝e sà sukcesywnie
zast´powane nowymi instrumentami, lepiej dopasowanymi do aktualnych potrzeb i mo˝liwoÊci. Oczy-
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wiÊcie do ka˝dego nowego instrumentu pomocowego stosuje si´ ju˝
w pe∏ni wspólnotowy re˝im prawny,
dotyczàcy merytorycznych i formalnych warunków udzielania pomocy
publicznej.
Po drugie wielkoÊç Êrodków finansowych przeznaczanych na realizacj´
w naszym kraju polityki rozwoju
(widzianej z perspektywy Brukseli
jako element wspólnotowej polityki
spójnoÊci) jest bezprecedensowa.
Ârodki w bud˝ecie Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przeznaczone
na finansowanie polskich programów operacyjnych, wynoszà ponad
67 mld euro. Uwzgl´dniajàc wspó∏finansowanie krajowe, kwota interwencji publicznej si´gnie 85,6 mld
euro. Programy operacyjne na lata
2007-2013 przewidujà przeznaczenie znaczàcej cz´Êci tej kwoty na
dzia∏ania stanowiàce lub mogàce
stanowiç pomoc publicznà. Tak wi´c
w nadchodzàcych latach polska
administracja publiczna b´dzie udziela∏a pomocy publicznej w skali
nieporównywalnie wi´kszej, ni˝
kiedykolwiek wczeÊniej. Dotyczy
to w pierwszej kolejnoÊci tych instytucji rzàdowych i samorzàdowych,
które sà zaanga˝owane we wdra˝anie programów operacyjnych jako
instytucje zarzàdzajàce lub instytucje poÊredniczàce. Ponadto w wielu
wypadkach realizacja projektów
instytucji publicznych, b´dàcych
beneficjentami Êrodków pochodzàcych z programów operacyjnych,
równie˝ b´dzie si´ wiàza∏a z udzielaniem przez te instytucje pomocy
publicznej. OczywiÊcie regu∏y dotywww.dashofer.pl
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czàce udzielania pomocy publicznej stosujà si´ tak˝e i do tych sfer
funkcjonowania administracji publicznej, które nie korzystajà z unijnego dofinansowania.

➢

Problematyka pomocy publicznej
nale˝y do najbardziej skomplikowanych zagadnieƒ prawa wspólnotowego. System prawny w tym
zakresie opiera si´ na anglosaskim
modelu prawa precedensowego,
dlatego du˝a cz´Êç obowiàzujàcych
norm prawnych, cz´sto o fundamentalnym charakterze, wynika nie ze
wspólnotowych aktów prawnych,
ale z wyroków ETS wydawanych
w konkretnych sprawach. Z drugiej
strony Komisja Europejska posiada
dosyç du˝à swobod´ decyzyjnà
w zakresie uznania dopuszczalnoÊci
okreÊlonego instrumentu pomocy
publicznej (Êrodka pomocowego),
gdy˝ formalne kryteria tej dopuszczalnoÊci ustanowione w normach
prawnych sà niejednokrotnie niewymierne.

➢

èród∏owym przepisem ca∏ego systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest art. 87 ust. 1
TWE, który stanowi, co nast´puje:
Z wyjàtkiem sytuacji opisanych
w niniejszym traktacie, wszelka pomoc udzielona przez Paƒstwo Cz∏onkowskie lub z u˝yciem zasobów
paƒstwowych w jakiejkolwiek formie, która zak∏óca lub mo˝e zak∏óciç konkurencj´ przez faworyzowanie okreÊlonych podmiotów lub
wytwarzania okreÊlonych dóbr, jest
niezgodna ze wspólnym rynkiem,
o ile wp∏ywa na handel mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z ugruntowanà wyk∏adnià
pomocà publicznà jest transfer zasobów publicznych, o ile spe∏nione sà
∏àcznie nast´pujàce warunki:
➢ transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreÊlonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych ni˝ rynkowe,
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➢

transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje okreÊlone podmioty
lub wytwarzanie okreÊlonych dóbr,
w efekcie tego transferu wyst´puje lub mo˝e wystàpiç zak∏ócenie konkurencji,
transfer ten wp∏ywa na wymian´
gospodarczà mi´dzy krajami
cz∏onkowskimi.

Przepis art. 87 ust. 1 TWE stanowi,
˝e pomoc publiczna jest niezgodna
ze wspólnym rynkiem (a zatem jest
niedopuszczalna), z wyjàtkiem
sytuacji opisanych w traktacie.
Wyjàtki te zosta∏y skatalogowane
w przepisach art. 87 ust. 2 i 3 TWE,
których brzmienie jest nast´pujàce:
2. Zgodna ze wspólnym rynkiem
jest:
a) pomoc o charakterze socjalnym, przyznawana indywidualnym konsumentom, pod
warunkiem, ˝e jest przyznawana bez dyskryminacji
zwiàzanej z pochodzeniem
produktów,
b) pomoc majàca na celu naprawienie szkód spowodowanych kl´skami ˝ywio∏owymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów
Republiki Federalnej Niemiec dotkni´tych podzia∏em
Niemiec, w zakresie, w jakim
jest niezb´dna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podzia∏em.
3. Za zgodnà ze wspólnym rynkiem
mo˝e zostaç uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których
poziom ˝ycia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje powa˝ny stan
niedostatecznego zatrudnienia;
b) pomoc przeznaczona na
wspieranie realizacji wa˝nych
projektów stanowiàcych przed-

miot wspólnego europejskiego
zainteresowania lub majàca
na celu zaradzenie powa˝nym
zaburzeniom w gospodarce
Paƒstwa Cz∏onkowskiego;
c) pomoc przeznaczona na
u∏atwianie rozwoju niektórych dzia∏aƒ gospodarczych
lub niektórych dziedzin gospodarczych, o ile nie zmienia
warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym
ze wspólnym interesem;
d) pomoc przeznaczona na
wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
o ile nie zmienia warunków
wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;
e) inne kategorie pomocy, jakie
Rada mo˝e okreÊliç decyzjà,
podejmowanà wi´kszoÊcià
kwalifikowanà, na wniosek
Komisji.
Zgodnie z Wytycznymi maksymalna intensywnoÊç regionalnej
pomocy inwestycyjnej powinna
byç zró˝nicowana mi´dzy poszczególnymi regionami (lub subregionami), w zale˝noÊci od kilku czynników, w tym zw∏aszcza od „dystansu”, jaki dzieli PKB tego regionu
(w przeliczeniu na mieszkaƒca) od
poziomu odniesienia (wynoszàcego 75% Êredniej wspólnotowej).
Paƒstwa cz∏onkowskie powinny
zatem sporzàdziç tzw. mapy pomocy
regionalnej, okreÊlajàce maksymalny
pu∏ap intensywnoÊci pomocy inwestycyjnej w poszczególnych regionach lub subregionach; mapy te sà
zatwierdzane przez Komisj´ Europejskà. Mapa pomocy regionalnej,
obowiàzujàca w Polsce w okresie
2007-2013, zosta∏a okreÊlona
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402).
Mapa ta dzieli województwa na
dwie grupy: w pierwszej grupie
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województw (lubelskie, podkarpackie, warmiƒsko-mazurskie, podlaskie,
Êwi´tokrzyskie, opolskie, ma∏opolskie, lubuskie, ∏ódzkie, kujawsko-pomorskie) maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 50%, zaÊ w pozosta∏ych województwach – 40%.

✔

WA˚NE!

Wyjàtek stanowi województwo mazowieckie: w okresie do koƒca 2010 r.
maksymalna intensywnoÊç pomocy
dla miasta Warszawy wynosi 30%,
a dla pozosta∏ego obszaru województwa – 40%, zaÊ po tej dacie
w ca∏ym województwie b´dzie obowiàzywa∏ pu∏ap 30%.

Prawo unijne faworyzuje udzielanie
pomocy mikroprzedsi´biorcom,
ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom.
W zwiàzku z tym powy˝sze progi
procentowe maksymalnej intensywnoÊci pomocy podlegajà zwi´kszeniu:
➢ o 20 punktów procentowych
w przypadku mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców,
➢ o 10 punktów procentowych
w przypadku Êrednich przedsi´biorców.

Z kolei w przypadku du˝ych inwestycji (tzn. inwestycji, w których
kwota wydatków kwalifikowanych
przekracza 50 mln euro) progi procentowe maksymalnej intensywnoÊci pomocy sà ni˝sze ni˝ wskazane powy˝ej wartoÊci bazowe.
Maksymalnà dopuszczalnà intensywnoÊç pomocy oblicza si´ indywidualnie dla ka˝dej du˝ej inwestycji, przy zastosowaniu formu∏y
degresywnej (im wi´ksza inwestycja,
tym ni˝sza maksymalna intensywnoÊç pomocy). Formu∏a ta podana
jest w Wytycznych i powtórzona
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej.
OczywiÊcie fakt, ˝e Wytyczne okreÊlajà maksymalnà intensywnoÊç
pomocy w danym przypadku nie
oznacza, ˝e organ udzielajàcy pomocy musi zastosowaç w∏aÊnie takà
intensywnoÊç. Ârodek pomocowy
mo˝e przewidywaç udzielanie pomocy o intensywnoÊci mniejszej,
ni˝ intensywnoÊç maksymalna
wynikajàca z Wytycznych i mapy

pomocy regionalnej.
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e dany projekt
inwestycyjny jest jednoczeÊnie
wspomagany ró˝nymi Êrodkami
pomocowymi. Przyk∏adowo przedsi´biorca z tytu∏u dokonania inwestycji móg∏by skorzystaç z dotacji
udzielonej ze Êrodków unijnych,
a jednoczeÊnie z ulgi w podatku od
nieruchomoÊci, przyznanej przez
w∏adze gminne. Kumulacjà pomocy
publicznej jest udzielenie z ró˝nych
êróde∏ pomocy publicznej przeznaczonej na realizacj´ tego samego
projektu.
Miejmy nadziej´, ˝e Poradnik
spe∏ni swoje zadanie i pomo˝e
w przygotowaniu projektów. Stanie
si´ tak jednak tylko wtedy, gdy
b´dzie uzupe∏nia∏ a nie zast´powa∏
inne dzia∏ania w tym zakresie.
W szczególnoÊci dotyczy to zakoƒczenia procesu uzgodnieƒ dotyczàcych pomocy publicznej w poszczególnych obszarach obj´tych programami operacyjnymi.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏ata produktowa. Zmiany w prawie od 1 stycznia 2008 r.
Od 1 stycznia 2008 r. zmieni∏y si´
stawki op∏at produktowych i poziomów obowiàzkowego recyklingu. Przedsi´biorcy rozliczajàcy si´
za wprowadzone na rynek opakowania muszà równie˝ podaç wi´cej danych ni˝ do tej pory i wype∏niç nowy formularz dotyczàcy
odpadów oddawanych do spalarni.

Przedsi´biorcy majà obowiàzek
rozliczyç si´ zarówno z recyklingu,
jak i odzysku odpadów opakowaniowych.
Zmiany na 2008 r. znajdujà si´
zarówno w Ustawie o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏a-
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cie depozytowej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 63, poz. 639 ze zm.) (dalej ustawa),
jak i w rozporzàdzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Co to jest op∏ata
produktowa?
Naczelnà zasadà ustawy jest na∏o˝enie na przedsi´biorc´ wytwarzajàcego lub importujàcego produkty
oraz produkty w opakowaniach
okreÊlonych w ustawie, ucià˝liwych
dla Êrodowiska, obowiàzku odzyskiwania i poddawania recyklingowi
odpadów powsta∏ych z tych produktów. Przedsi´biorca mo˝e równie˝
przystàpiç do organizacji odzysku.
Rozwiàzania takie majà zach´ciç
przedsi´biorców do podejmowania
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dzia∏aƒ najbardziej efektywnych
ekonomicznie. Obowiàzki wynikajà
z okreÊlonych w ustawie poziomów
odzysku i recyklingu wymienionych odpadów.

✔

WA˚NE!

Przedsi´biorcy niewype∏niajàcy tych
zobowiàzaƒ zobligowani b´dà do
uiszczania op∏aty produktowej za ró˝nic´ mi´dzy wymaganym a osiàgni´tym poziomem odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych.

Kogo dotyczy ustawa?
Zgodnie z art. 1 przepisy ustawy
dotyczà wszystkich przedsi´biorców (w rozumieniu Ustawy o swowww.dashofer.pl

Nr 4/2008
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej –
Dz.U. z 2004 r. Nr 173‚ poz. 1087 ze
zm.) wprowadzajàcych na terytorium
kraju towary w opakowaniach‚
a tak˝e niektóre szkodliwe dla Êrodowiska produkty (np. baterie i akumulatory oraz oleje i opony).
Obowiàzek rozliczania si´ za towary w opakowaniach majà:
➢ producenci i importerzy towarów opakowanych‚
➢ du˝a cz´Êç us∏ugodawców (np.
je˝eli dodajà od siebie i do swojego towaru torebk´ lub pude∏ko)‚
➢ firmy‚ które produkty wskazane
w ustawie sprowadzà z zagranicy
wy∏àcznie na w∏asne potrzeby
(np. w tekturowych pude∏kach
cz´Êci zamienne do wykorzystywanych maszyn)‚
➢ przedsi´biorcy‚ którzy pakujà
produkty wytworzone przez
innà firm´ i wprowadzajà je na
rynek krajowy (obowiàzek dotyczy równie˝ przedsi´biorców‚
którzy nie wytwarzajà sami
produktu ani go nie pakujà‚ ale
wprowadzajà na rynek pod
w∏asnà markà)‚
➢ sklepy – ustawa dotyczy sklepów detalicznych o powierzchni
ponad 500 m kw. sprzedajàcych
produkty pakowane tam oraz
firm prowadzàcych wi´cej ni˝
jednà placówk´ handlowà‚ niezale˝nie od wielkoÊci pojedynczych sklepów‚ je˝eli ich zsumowana powierzchnia handlowa
przekracza 5 tys. m kw. W przypadku mniejszych placówek
istniejà rozbie˝noÊci, czy i one
powinny podlegaç obowiàzkowi.
Zobowiàzania
przedsi´biorcy
Przedsi´biorca jest zobowiàzany do:
1. Zg∏oszenia faktu rozpocz´cia
(30 dni) lub likwidacji (14 dni)
dzia∏alnoÊci podlegajàcej zapisom ustawy Marsza∏kowi Województwa w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na siedzib´ firmy lub miejsce
zamieszkania przedsi´biorcy.
www.dashofer.pl

Zawiadomienie powinno zawieraç:
➢ nazw´ i siedzib´ lub imi´ i nazwisko oraz adres przedsi´biorcy,
➢ numer REGON,
➢ dat´ rozpocz´cia lub likwidacji
dzia∏alnoÊci,
➢ okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci,
➢ wskazanie sposobu wykonania
obowiàzku (samodzielnie lub
przez organizacj´ odzysku).
Je˝eli jakiekolwiek z powy˝szych
informacji ulegnà zmianie, przedsi´biorca powinien ten fakt zg∏osiç
marsza∏kowi województwa nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
nastàpi∏a zmiana.
2. Z∏o˝enia rocznego sprawozdania:
– O masie, iloÊci i rodzaju opakowaƒ lub produktów wprowadzonych
na rynek krajowy oraz osiàgni´tych
poziomach odzysku i recyklingu
(art. 10).
Sprawozdanie to powinno zawieraç
informacje o:
➢ Nazwie i siedzibie lub imieniu
i nazwisku oraz adresie przedsi´biorcy (numer REGON).
➢ Wprowadzonej na rynek krajowy masie opakowaƒ, wymienionych w za∏àczniku nr 1, lub/i
produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy –
z podzia∏em na poszczególne
ich rodzaje.
➢ Odpowiednio o masie lub
iloÊci odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje.
➢ Osiàgni´tych poziomach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich
rodzaje.
– O wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej OÂ-OP1 (art. 15),
zgodnie z obowiàzujàcym wzorem sprawozdania.

Wzór formularza zawarty jest w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 23 listopada 2006 roku (Dz.U.
Nr 226, poz. 1654).
Sprawozdania powy˝sze sk∏ada si´
Marsza∏kowi Województwa w terminie do dnia 31 marca nast´pnego roku,
czyli np. za rok 2007 w roku 2008.

✔

WA˚NE!

Je˝eli firma nie osiàgn´∏a odpowiedniego poziomu recyklingu lub odzysku
odpadów opakowaniowych‚ to musi
równie˝ w tym terminie uiÊciç op∏at´
produktowà w urz´dzie marsza∏kowskim. Szczegó∏owy sposób wyliczenia op∏aty produktowej za ∏àczny
odzysk okreÊla za∏àcznik nr 5 do
Ustawy „Szczegó∏owy sposób obliczania op∏aty produktowej”.

JeÊli kwota ta nie przekracza 50 z∏,
przedsi´biorca jest zwolniony z op∏aty.
Jednak nawet wówczas przedsi´biorca nie mo˝e zaniechaç obowiàzku
przekazania rocznego sprawozdania
marsza∏kowi województwa. Musi
te˝ prowadziç odpowiednià ewidencj´. Wymóg prowadzenia takiej
dokumentacji wynika z Ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (tekst jedn.:
Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).
Ewidencj´ majà obowiàzek prowadziç
równie˝ firmy, które rozliczajà si´
z op∏aty produktowej za poÊrednictwem organizacji odzysku i w imieniu których organizacja rozlicza si´
z urz´dem marsza∏kowskim. Na tej
podstawie ustalajà bowiem, z jakiej
iloÊci odpadów opakowaniowych rozlicza si´ z nimi organizacja odzysku.
Przedsi´biorca rozliczajàcy si´ za
poÊrednictwem organizacji odzysku
nie musi sk∏adaç sprawozdania. To
ona rozlicza si´ w jego imieniu.
Kto wylicza op∏at´?
Op∏at´ powy˝szà nale˝y wyliczyç
samodzielnie w oparciu o:
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1. Stawki, które obowiàzywa∏y
w danym roku:
➢ stawki za 2007 rok opublikowane sà w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie
stawek op∏at produktowych
(Dz.U. Nr 225, poz. 1645),
➢ stawki za 2008 rok opublikowane sà w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia
18 grudnia 2007 roku w sprawie stawek op∏at produktowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 247,
poz. 1840).
2. Poziomy odzysku i recyklingu:
➢ roczne poziomy odzysku
i recyklingu obowiàzujàce
w 2006 i 2007 roku opublikowane sà w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia
24 maja 2005 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 103,
poz. 872),
➢ roczne poziomy odzysku
i recyklingu obowiàzujàce
w latach 2008-2014 opublikowane sà w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 752).

✔

WA˚NE!

Op∏at´ produktowà wylicza si´ jako
ró˝nic´ mi´dzy wymaganym a faktycznie uzyskanym poziomem odzysku
i recyklingu (jak ju˝ wskazaliÊmy, wzór
op∏aty zosta∏ wskazany w Za∏àczniku
nr 5 do ustawy).

Recykling
Przedsi´biorca‚ który zamierza
zmniejszyç op∏at´ produktowà i postanawia przekazaç odpady opakowaniowe do recyklingu (odzysku)‚
ustala mas´ przetworzonych bute-
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lek‚ puszek czy kartonów na podstawie odpowiednich dokumentów.
Sà to formularze potwierdzajàce
odr´bnie odzysk (zwane DPO)‚
a odr´bnie recykling (zwane DPR),
zgodne z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie dokumentów
potwierdzajàcych odr´bnie odzysk
i odr´bnie recykling (Dz.U. Nr 247‚
poz. 1816).
Dokument dla prowadzàcych odzysk
oraz potwierdzajàcych recykling
jest wystawiany w trzech egzemplarzach.
Recykler ma obowiàzek wystawiç ww. dokument:
➢ ka˝dorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub
recyklingu, lub
➢ zbiorczo dla danego rodzaju
odpadu za dany miesiàc w terminie siedmiu dni od ostatniego
dnia miesiàca‚ lub
➢ zbiorczo dla danego rodzaju
odpadu za poszczególne kwarta∏y w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwarta∏u.
Eksport odpadów
W przypadku gdy odpady zosta∏y
wywiezione w celu ich odzysku
bàdê recyklingu‚ mas´ lub iloÊç
takich odpadów mo˝na równie˝
uwzgl´dniç przy rozliczaniu op∏aty
produktowej. Op∏at´ t´ ustala si´ na
podstawie dokumentu potwierdzajàcego eksport lub faktury potwierdzajàcej wewnàtrzwspólnotowà
dostaw´.
Przedsi´biorca dodatkowo powinien przedstawiç oÊwiadczenie, ˝e
odzysk lub recykling odbywa si´
w instalacjach spe∏niajàcych takie
same wymagania, jak okreÊlone dla
instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. Przedsi´biorca jest
z tego zwolniony, gdy odpady przekazuje si´ do instalacji w innych
krajach Unii Europejskiej.
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Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie istnieje mo˝liwoÊç rozliczenia si´
z odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych
przywiezionych zza granicy odpadami opakowaniowymi i pou˝ytkowymi poddanymi odzyskowi i recyklingowi w Polsce.
Z pomocà organizacji
Przedsi´biorca nie ma obowiàzku
rozliczaç si´ z op∏aty samodzielnie,
a swoich obowiàzków w tym zakresie scedowaç na organizacj´ odzysku. Przedsi´biorca‚ który podpisa∏
umow´ z organizacjà‚ nie ma obowiàzku wysy∏aç sprawozdaƒ do
marsza∏ka. Powinien jednak nadal
w swojej firmie prowadziç ewidencj´
pozaksi´gowà (i przechowywaç jà
przez 5 lat)‚ aby w razie kontroli wykazaç‚ ˝e podpisa∏ umow´ na w∏aÊciwà iloÊç odpadów opakowaniowych.
OPAK-3
W przypadku gdy przedsi´biorca
wprowadza produkty w opakowaniach zarówno na rynek krajowy‚
jak i wówczas, gdy je eksportuje
(lub dokonuje ich wewnàtrzwspólnotowej dostawy)‚ powinien oprócz
sprawozdaƒ dotyczàcych op∏aty
produktowej z∏o˝yç do 31 marca
sprawozdanie na druku OPAK-3.
Sprawozdanie nale˝y dor´czyç
marsza∏kowi województwa. Wzór
formularza okreÊlono w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska dotyczàcym wzorów formularzy s∏u˝àcych do sk∏adania rocznych sprawozdaƒ o masie wytworzonych‚
przywiezionych z zagranicy oraz
wywiezionych za granic´ opakowaƒ
(Dz.U. z 2005 r. Nr 4‚ poz. 30).
Nale˝y pami´taç, ˝e wyeksportowanych wraz z produktami opakowaƒ nie bierze si´ pod uwag´ przy
rocznych rozliczeniach op∏aty produktowej.
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Nie tylko recykling,
ale te˝ odzysk
Przedsi´biorcy rozliczajà si´ nie
tylko z recyklingu, ale i z odzysku
odpadów opakowaniowych.
Przyk∏adowo, jeÊli przedsi´biorca
wprowadzi∏ na rynek 1 ton´ opakowaƒ do produktów, to tyle samo musi
ich zebraç.

✔

WA˚NE!

Nowe Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109,
poz. 752) wskazuje, ˝e w 2008 r.
poziom odzysku wszystkich opakowaƒ
ma osiàgnàç 50%, a recykling – 27%.

W 2008 r. przedsi´biorcy muszà
poddaç recyklingowi 16% masy
zebranych opakowaƒ z tworzyw
sztucznych. W przypadku firm,

które zobowiàzane sà do zbierania
odpadów powsta∏ych po napojach
w puszkach aluminiowych, poziom
recyklingu ustalono na poziomie
41o/oo Producenci opon stosowanych w samochodach osobowych
muszà poddaç odzyskowi 75%
masy zebranych starych opon, a
15% poddaç procesom recyklingu.

wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏a wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej
od nale˝nej, marsza∏ek województwa wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u
op∏aty produktowej wraz z odsetkami za zw∏ok´, naliczonymi od
nast´pnego dnia po up∏ywie terminu p∏atnoÊci.

Je˝eli w 2008 r. przedsi´biorcy nie
osiàgnà wskazanych poziomów
odzysku i recyklingu, wówczas do
koƒca marca 2009 r., rozliczajàc za
rok 2008, b´dà musieli uiÊciç op∏at´
produktowà. Za jeden kilogram opakowaƒ z tworzyw sztucznych, które
nie zostanà poddane recyklingowi,
b´dà zobowiàzani zap∏aciç 2,73 z∏.

W przypadku niewykonania ww.
decyzji marsza∏ek województwa
ustala, w drodze decyzji, dodatkowà
op∏at´ produktowà w wysokoÊci
odpowiadajàcej 50% kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej. Termin
p∏atnoÊci op∏at ustalonych w drodze decyzji wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
Stronie s∏u˝y prawo do wniesienia
odwo∏ania od decyzji do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego
za poÊrednictwem Marsza∏ka Województwa w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
■
Paulina Grabowska

Gdy przedsi´biorca
nie uiÊci op∏aty
W przypadku stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca lub organizacja, mimo
cià˝àcego obowiàzku, nie dokona∏a

Finanse
Pomoc dla przedsi´biorstw na spe∏nienie wymogów surowszych
ni˝ normy wspólnotowe lub podniesienie poziomu ochrony
Êrodowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
Ten rodzaj pomocy stanowi indywidualnà zach´t´ dla przedsi´biorstw majàcà na celu popraw´
ochrony Êrodowiska. Zazwyczaj
przedsi´biorstwo nie ma powodu, aby stosowaç normy surowsze ni˝ obowiàzujàce, jeÊli koszty takich dzia∏aƒ przewy˝szajà
ewentualne korzyÊci. W takich
przypadkach pomoc paƒstwa
mo˝e byç zach´tà dla przedsi´biorstwa do dzia∏aƒ na rzecz
poprawy ochrony Êrodowiska.

Zgodnie z celem wspólnotowym,
jakim jest wspieranie innowacji
ekologicznych, wi´kszà przychylnoÊç mogà zyskaç projekty w zakresie innowacji ekologicznej, które
majà na celu usuni´cie podwójnej
www.dashofer.pl

nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku, tj. wy˝szego ryzyka
innowacji po∏àczonego z ekologicznym aspektem projektu. Pomoc na
innowacje ekologiczne ma wi´c za
zadanie przyÊpieszenie popularyzacji takich innowacji na rynku.
Pomoc inwestycyjna umo˝liwiajàca przedsi´biorstwom spe∏nienie
wymogów surowszych ni˝ normy
wspólnotowe lub spe∏nienie norm
w zakresie ochrony Êrodowiska
w przypadku braku norm wspólnotowych uwa˝ana b´dzie za zgodnà
ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu
WE, o ile b´dzie spe∏niaç ni˝ej
okreÊlone warunki:

1. Wspierana inwestycja spe∏nia
jeden z dwóch nast´pujàcych
warunków:
a) inwestycja pozwala beneficjentowi ograniczyç zanieczyszczenia emitowane w zwiàzku z prowadzonà przez niego
dzia∏alnoÊcià poprzez spe∏nienie wymogów surowszych
ni˝ obowiàzujàce normy
wspólnotowe, niezale˝nie od
istnienia obowiàzkowych norm
krajowych, bardziej rygorystycznych ni˝ normy wspólnotowe lub
b) inwestycja pozwala beneficjentowi podnieÊç poziom ochrony Êrodowiska w zwiàzku
z prowadzonà przez niego
dzia∏alnoÊcià w przypadku
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braku norm wspólnotowych.
2. Pomoc nie mo˝e byç przyznana w przypadku, gdy usprawnienia prowadzà do spe∏nienia
przez przedsi´biorstwa ju˝ przyj´tych, ale jeszcze nieobowiàzujàcych norm wspólnotowych.
3. Inwestycja prowadzàca do zmniejszenia emisji CO2 w ramach
wytwarzania energii o przynajmniej 50 % w porównaniu do
przeci´tnych szczególnych poziomów emisji (np. emisja na
jednostk´ wytworzonej energii)
zarejestrowanych przez elektrowni´ korzystajàcà z takiego
samego paliwa mo˝e otrzymaç
pomoc.
4. IntensywnoÊç pomocy obliczona na podstawie kwalifikowalnych kosztów projektu nie
przekracza 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji.
5. JeÊli pomoc inwestycyjna dla
przedsi´biorstw na spe∏nienie
wymogów surowszych ni˝ normy wspólnotowe lub spe∏nienie norm w zakresie ochrony
Êrodowiska w przypadku braku
norm wspólnotowych ma byç
przyznana MÂP, intensywnoÊç

nych do osiàgni´cia poziomu
ochrony Êrodowiska wy˝szego
ni˝ poziom okreÊlony przez normy wspólnotowe. Szczegó∏owe
normy dotyczàce dwuetapowego liczenia kosztów kwalifikowanych okreÊlono w pkt 81-86
nowych wytycznych.
■
Redakcja

pomocy mo˝e ulec zwi´kszeniu
o 10 punktów procentowych
dla Êrednich przedsi´biorstw
i o 20 punktów procentowych
dla ma∏ych przedsi´biorstw
zgodnie z poni˝szà tabelà:
6. Koszty kwalifikowalne muszà
ograniczaç si´ do dodatkowych
kosztów inwestycji, niezb´d-

Tab. 1. IntensywnoÊç pomocy na spe∏nienie wymogów surowszych ni˝
normy wspólnotowe lub spe∏nienie norm w zakresie ochrony
Êrodowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
IntensywnoÊç pomocy
IntensywnoÊç pomocy na spe∏nienie wymogów
na spe∏nienie wymogów surowszych ni˝ normy
surowszych ni˝ normy
wspólnotowe lub
wspólnotowe lub
spe∏nienie norm
spe∏nienie norm
w zakresie ochrony
w zakresie ochrony
Êrodowiska w przyÊrodowiska w przypadku braku norm
padku braku norm
wspólnotowych
wspólnotowych
w dziedzinie innowacji
ekologicznych
Ma∏e
przedsi´biorstwa

70%

80%

Ârednie
przedsi´biorstwa

60%

70%

Du˝e
przedsi´biorstwa

50%

60%

Finanse
Pomoc zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87
ust. 3 lit. c) TWE
W nowych wytycznych, podobnie jak w wytycznych z 2001 r.,
Komisja okreÊla przeznaczenie
pomocy, które – po spe∏nieniu
pewnych warunków – mo˝e uzasadniaç jej zgodnoÊç ze wspólnym rynkiem a co za tym idzie
dopuszczalnoÊç. W praktyce
oznacza to, ˝e pomoc na ochron´ Êrodowiska, której si´ nie zalicza do ni˝ej okreÊlonych grup
nie b´dzie mog∏a byç zatwierdzona przez Komisj´ na podstawie art. 87 ust. 3 lit c) TWE.

14

Sà to nast´pujàce kategorie pomocy:
1) Pomoc dla przedsi´biorstw na
spe∏nienie wymogów surowszych ni˝ normy wspólnotowe
lub podniesienie poziomu ochrony Êrodowiska w przypadku
braku norm wspólnotowych
2) Pomoc dla przedsi´biorstw na
zakup nowych Êrodków transportu, które spe∏niajà wymogi
surowsze ni˝ normy wspólnotowe, lub które przyczyniajà si´
do podniesienia poziomu ochro-
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3)

4)
5)
6)
7)

8)

ny Êrodowiska w przypadku
braku norm wspólnotowych
Pomoc na wczeÊniejsze dostosowanie do przysz∏ych norm
wspólnotowych
Pomoc na badania Êrodowiska
Pomoc na oszcz´dzanie energii
Pomoc na odnawialne êród∏a
energii
Pomoc na kogeneracj´ oraz pomoc na ciep∏ownictwo komunalne
Pomoc na gospodarowanie odpadami
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9) Pomoc na rekultywacj´ zanie- 11) Pomoc zwiàzana z programami
handlu uprawnieniami
czyszczonych terenów
10) Pomoc na relokacj´ przed- 12) Pomoc w postaci ulg lub zwolnieƒ z podatków na ochron´
si´biorstw

?

■

Êrodowiska

Redakcja

Pytania i odpowiedzi

Na terenie jednej gminy mo˝e dzia∏aç jeden lub wi´cej podmiotów zajmujàcych si´ zbieraniem odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli posesji. Czy gmina mo˝e dofinansowaç ich dzia∏alnoÊç w zakresie selektywnej zbiórki odpadów bez wzgl´du na to, czy podmiot jest publiczny czy niepubliczny?
Dofinansowanie
podmiotów
niepublicznych
Jednostka samorzàdu terytorialnego, a wi´c gmina, mo˝e udzielaç
ze swojego bud˝etu dotacji na realizacj´ zadaƒ zleconych podmiotom
niepublicznym. Uprawnienie gminy
do wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi wynika z art. 7 ust. 1
pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 2001r.
o samorzàdzie gminnym (t.j. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.),
który poza ww. wspó∏pracà zawiera wykaz innych zadaƒ w∏asnych gminy w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Podstawa prawna do przekazania
dotacji na cele publiczne zwiàzane
z realizacjà zadaƒ jednostki podmiotowi niezliczonemu do sektora
finansów publicznych i niedzia∏ajàcemu w celu osiàgni´cia zysku
wynika z art. 176 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 z póên. zm.).

Jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e warunkiem dotacji jest, aby gmina
zleci∏a do realizacji wy∏àcznie takie
zadania, które nale˝à do zakresu jej
kompetencji, natomiast podmiot,
który ma realizowaç zadania nie
by∏ zaliczony do sektora finansów
publicznych i nie dzia∏a∏ w celu
osiàgni´cia zysku. Zlecenia zadania i udzielenie dotacji nast´puje na
podstawie umowy jednostki samorzàdu terytorialnego z tym podmiotem i wówczas ma zastosowanie
art. 131 ustawy o finansach publicznych, który okreÊla co powinna
zawieraç umowa.
Umowa z podmiotem
Zgodnie z przepisem art. 131 ustawy
o finansach publicznych umowa
z podmiotem powinna zawieraç
nast´pujàce elementy:
1) szczegó∏owy opis zadania,
w tym cel, na jaki dotacja zosta∏a przyznana, i termin jej
wykonania;

2) wysokoÊç dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonujàcemu zadanie i tryb p∏atnoÊci;
3) termin wykorzystania dotacji,
nie d∏u˝szy ni˝ do dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;
4) tryb kontroli wykonywania
zadania;
5) termin i sposób rozliczenia
udzielonej dotacji celowej;
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, nie d∏u˝szy
ni˝ 15 dni od okreÊlonego w umowie dnia wykonania zadania.
Poniewa˝ Spó∏ka gminna zosta∏a
powo∏ana do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy mo˝e byç dofinansowana z bud˝etu gminy mimo, ˝e
inne podmioty gospodarcze posiadajàce zezwolenie na wykonywanie takich samych zadaƒ – odbiór
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na terenie tej
samej gminy – nie otrzymajà ˝adnego dofinansowania.
Redakcja
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Wydawnictwo dodatkowo poleca

Substancje
i preparaty niebezpieczne
Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy
Zalety serwisu:

Poruszane przez nas tematy to m.in.:
➢ System REACH
➢ dyrektywa ROHS
➢ opakowania na preparaty chemiczne,

■

Sta∏y, comiesi´czny dost´p do aktualnych informacji,
zmian prawnych i technicznych majàcych zwiàzek
z substancjami i preparatami chemicznymi

■

Bie˝àce informacje o zmianach prawnych w zakresie
substancji i preparatów niebezpiecznych

■

Przejrzysta struktura, którà zapewnia podzia∏
serwisu na 5 odr´bnych dzia∏ów

■

Zrozumia∏a treÊç, przedstawiona w przyst´pny
i jasny sposób

■

Praktyczne wskazówki, przygotowane przez
ekspertów-praktyków

■

Mo˝liwoÊç zadania pytania ekspertom i uzyskania
wiarygodnej odpowiedzi

■

Fachowe artyku∏y na tematy, które mo˝na zg∏aszaç
do Wydawnictwa faxem lub mailem

w tym na materia∏y niebezpieczne

➢ ograniczenia w obrocie
➢ transport substancji niebezpiecznych
➢ umowa ADR
➢ bezpieczeƒstwo i higiena pracy

ZAMÓW TERAZ

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27
■ Tak, zamawiam „Substancje i preparaty niebezpieczne”
Wersja drukowana

Wersja online

■
■

■
■

Prenumerata kwartalna 76 z∏ + koszty wysy∏ki
Prenumerata roczna 273, 60 z∏ + koszty wysy∏ki

IloÊç egzemplarzy: ( _____ )

Rezygnacji mo˝ecie Paƒstwo dokonaç listownie
lub faxem. Czas realizacji zamówienia wynosi
10 dni. Mogà Paƒstwo zwróciç publikacj´
w ciàgu 14 dni od daty realizacji zamówienia, jeÊli nie spe∏ni on Paƒstwa oczekiwaƒ.
Dodatkowe informacje pod nr: 022-559-36-43,
Dzia∏ Obs∏ugi Klienta 559-36-00/06.
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■
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Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
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■ e-podatki

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-zmiany prawa
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Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2008 r.

SPN ODF0408
Piecz´ç/podpis .........................................................

Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12 w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach
marketingowych. Wydawnictwo zapewnia prawo wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2008

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

www.dashofer.pl

