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Na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu
ochrony Êrodowiska w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego
po konsultacjach spo∏ecznych oraz
po uzgodnieniach mi´dzyresortowych.

Ze wzgl´du na potrzeb´ przeciwdzia∏ania skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego Komisja
Europejska uzna∏a za konieczne tymczasowe dopuszczenie mo˝liwoÊci
udzielania pomocy publicznej w ograniczonej kwocie – 500 tys. euro dla
przedsi´biorcy, a w przypadku
pomocy udzielanej przedsi´biorcy
prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w sektorze produkcji pierwotnej produktów
rolnych – 15 tys. euro w okresie od
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2010 r.

Pomoc ta przekracza pu∏ap okreÊlony
w Rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,
str. 5) i b´dzie wchodziç w zakres
stosowania art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny
art. 87 Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà).
Formy pomocy
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
➢ dotacji,
➢ oprocentowanych po˝yczek,
➢ dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych lub po˝yczek,
➢ cz´Êciowych umorzeƒ oprocentowanych po˝yczek,
➢ dop∏at do demonta˝u pojazdów
wycofanych z eksploatacji. ■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: kordowska@dashofer.pl
Polecam artyku∏ z dzia∏u Porady prawne, omawiajàcy projekt ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
oraz ciekawy tekst o fakturach elektronicznych.
Tematem numeru sà op∏aty zwiàzane
z gospodarkà wodami opadowymi
i roztopowymi.
W Finansach informujemy o naborze
wniosków w ramach V konkursu
w Programie Wspó∏pracy Transgranicznej Po∏udniowy Ba∏tyk 2007-2013.

Zach´cam do zapoznania si´ tak˝e
z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e
informacje zawarte w tym numerze
spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à
si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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AktualnoÊci
Zbiórka zu˝ytego sprz´tu – za∏o˝enia nowej dyrektywy
Unia Europejska pracuje nad dyrektywà w sprawie zbierania zu˝ytego
sprz´tu RTV i AGD. Nowe przepisy
majà byç bardziej restrykcyjne dla
producentów i importerów.
Zgodnie z nowymi zasadami to
producenci mieliby ponieÊç koszty
odbioru sprz´tu z gospodarstw
domowych. Obecnie obowiàzek dowozu zu˝ytego sprz´tu do wyzna-

czonych miejsc spoczywa na konsumencie.
Wskaênik zbiórki
Wprowadzony ma zostaç wskaênik
zbiórki, zgodnie z którym producent
musia∏by zebraç 65% starych urzàdzeƒ liczonych ze Êredniej masy
nowego sprz´tu, jaki wprowadzi∏ na
rynek w ciàgu ostatnich dwóch lat.

W Polsce trudno b´dzie osiàgnàç
oczekiwany poziom, gdy˝ od niedawna zbierany jest stary sprz´t.
Nowe przepisy mogà byç przyczynà
wysokich kar, jakie b´dà musia∏y
p∏aciç firmy. Konieczne b´dzie równie˝ rozbudowanie systemu zbiórki.
Wp∏ynie to na znaczny wzrost cen
urzàdzeƒ.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nie b´dzie op∏aty recyklingowej za sprowadzone samochody
Resort Êrodowiska przygotowuje
nowelizacj´ ustawy o recyklingu
pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Ma zostaç zlikwidowana
op∏ata recyklingowa od samochodów sprowadzanych z zagranicy
oraz ograniczenie dzia∏alnoÊci
szarej strefy w przetwarzaniu
pojazdów.

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej od
2006 roku pobiera op∏at´ recyklingowà w wysokoÊci 500 tys. z∏ od
kierowców sprowadzajàcych samochody do naszego kraju. Jest to niezgodne z unijnymi przepisami,
wed∏ug których to producenci powinni pokrywaç wszystkie lub

znacznà cz´Êç kosztów odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Unii. Obecne to paƒstwa cz∏onkowskie majà swobod´ we wprowadzaniu podatku od emisji
gazów cieplarnianych.

Je˝eli wszyscy cz∏onkowie Komisji
zgodzà si´ na to, projekt zmian zostanie opublikowany w trakcie przewodnictwa Wielkiej Brytanii w UE,

Mo˝liwe, ˝e NFOÂiGW b´dzie musia∏ zwróciç zebrane od kierowców
pieniàdze.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Podatek na CO2
Komisja Europejska chce wprowadziç minimalnà stawk´ akcyzy
na iloÊç wyemitowanego CO2,
która obowiàzywa∏aby w ca∏ej

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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które rozpocznie si´ 6 maja 2010 r.
Podatkowi w´glowemu sà jednak
przeciwni Brytyjczycy. Wprowadzenie nowego podatku wymaga zgody
wszystkich 27 paƒstw cz∏onkowskich.
Jakie instalacje mia∏yby
byç opodatkowane?
Podatek taki mo˝e si´ przyczyniç do
obni˝enia emisji CO2. Podatkiem
ob∏o˝one mia∏yby zostaç instalacje,
które nie sà obj´te europejskim handlem uprawnieniami do emisji (ETS),
czyli w pewnym sensie podatek taki
wyrównywa∏by warunki konkurencji mi´dzy instalacjami, które sà
obj´te systemem ETS, i tymi, które
znajdujà si´ poza nim.
Stawki b´dà
uzale˝nione od miejsca
obowiàzywania

Podatek w´glowy zosta∏by wprowadzony przez poprawki do unijnych
dyrektyw regulujàcych opodatkowanie produktów energetycznych,
takich jak: paliwa, w´giel, gaz, gdy
wykorzystywane sà w celach nap´dowych, opa∏owych lub do produkcji
energii elektrycznej.
Przygotowywany projekt umo˝liwi
paƒstwom cz∏onkowskim ustalenie
ró˝nych stawek minimalnych, w zale˝noÊci od miejsca ich obowiàzywania.
Taki podatek ju˝
funkcjonuje w niektórych
krajach
Szwecja wprowadzi∏a taki podatek
w 1990 roku (podobnie jak Finlandia i Dania). Od grudnia 2009 r. emisja CO2 jest opodatkowana tak˝e

w Irlandii. Podatek w tym roku
mia∏a wprowadziç równie˝ Francja,
ale wycofa∏a si´ z tego pomys∏u.
Co to znaczy dla Polski?
Polscy przedsi´biorcy emitujà rocznie oko∏o 200 mln ton dwutlenku
w´gla, wobec tego nawet przy zastosowaniu minimalnej stawki do
bud˝etu wp∏yn´∏oby ok. 2 mld euro
(ok. 8 mld z∏).
Mimo wszystko podatek, jaki musieliby zap∏aciç poszczególni emitenci,
z pewnoÊcià stanowi∏by powa˝ne
obcià˝enie dla ich dzia∏alnoÊci. Na
opodatkowanie emisji CO2 mogà
sobie pozwoliç rozwini´te paƒstwa.
W Polsce jest na to jeszcze zbyt
wczeÊniej.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Dotacje na usuwanie abzestu
Do koƒca 2012 roku gminy powinny usunàç a˝ 4 mln ton wyrobów zawierajàcych azbest. Jednak
ponad po∏owa gmin w Polsce nie
posiada jeszcze programu usuwania azbestu.

Zgodnie z za∏o˝eniami Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032, do 2032 roku Polska
musi pozbyç si´ wszystkich wyrobów azbestowych, których pozosta∏o
jeszcze ponad 14 mln ton. Program
na∏o˝y∏ na jednostki samorzàdu
terytorialnego obowiàzki, których
realizacja ma doprowadziç do tego,
˝e w naszym otoczeniu nie b´dzie
azbestu.
Gminny program
usuwania azbestu
Samorzàdy gminne mia∏y czas na
stworzenie gminnego programu
usuwania azbestu do koƒca 2006
roku. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwy˝szà Izb´ Konwww.dashofer.pl

troli w 2007 r. nie by∏y zadowalajàce.
Wykaza∏y ignorancj´ samorzàdów
w zakresie tworzenia programów.
Z monitoringu NIK prowadzonego
w latach 2008-2009 wynika, ˝e
w ostatnim czasie samorzàdy przyspieszy∏y nieco tempo prac nad programami i ich realizacjà. W dalszym
ciàgu jednak jeszcze 60% gmin
w Polsce nie uchwali∏o tego dokumentu.
Dotacje na usuwanie
wyrobów azbestowcyh
Posiadanie programu i rzetelnej
inwentaryzacji jest warunkiem koniecznym do ubiegania si´ o Êrodki na
cele zwiàzane z usuwaniem wyrobów azbestowych.
Prowadzony monitoring wykazuje
s∏abe przygotowanie gmin i ich ma∏à
aktywnoÊç w zakresie pozyskiwania Êrodków na cele zwiàzane z usuwaniem azbestu. Wzgl´dnie dobrze
przedstawia si´ sytuacja na polu

wspó∏pracy z wojewódzkimi i powiatowymi funduszami ochrony
Êrodowiska. Ârednio 4 na 10 gmin
w Polsce deklaruje pozyskiwanie
Êrodków na cele zwiàzane z usuwaniem azbestu. Jednak to wcià˝ zbyt
ma∏o.

✔

WA˚NE!

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w tym
roku planuje przeznaczyç dla ka˝dego
z 16 Wojewódzkich Funduszy po
1 mln z∏otych na dofinansowanie samorzàdów lokalnych w zakresie usuwania azbestu.

Samorzàdy z ca∏ej Polski majà równie˝ mo˝liwoÊç uzyskania dotacji
na stworzenie programu i sporzàdzenie rzetelnej inwentaryzacji równie˝ w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo
Gospodarki.
■
Redakcja
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AktualnoÊci
Projekt KPRU zosta∏ przyj´ty przez Rad´ Ministrów
Rada Ministrów przyj´∏a projekt
Krajowego Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ do emisji CO2, który zostanie
przes∏any do Komisji Europejskiej.
Pozytywna decyzja KE otworzy
Polsce drog´ do wydania uprawnieƒ do emisji na 2010 rok.

Krajowy plan rozdzia∏u uprawnieƒ
do emisji dwutlenku w´gla na lata
2008-2012, przygotowany w 2006 r.,
zosta∏ odrzucony przez Komisj´ Europejskà w grudniu 2009 r. ze wzgl´du
na przeszacowanie indywidualnych
planów produkcyjnych instalacji.
Nowy plan uprawnieƒ do emisji
uwzgl´dnia aktualnà sytuacj´ gospodarczà oraz realizuje zalecenia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczàce handlu przydzia∏ami emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie.

Sposób rozdzia∏u
uprawnieƒ

W nowym KPRU zosta∏a odblokowana pula oko∏o 13 mln uprawnieƒ.

Sposób rozdzia∏u uprawnieƒ do
emisji dla poszczególnych instalacji
jest to˝samy z metodykà zastosowanà w Rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie przyj´cia Krajowego
Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ do
emisji dwutlenku w´gla na lata
2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(Dz.U. z 2008 r. Nr 202, poz. 1248).

Propozycja zawiera dodatkowo
mo˝liwoÊç uruchomienia ok. 13 mln
ton uprawnieƒ do emisji na lata
2008-2012, wi´cej ni˝ to by∏o mo˝liwe w latach ubieg∏ych. Dodatkowa
rezerwa b´dzie przeznaczona na rozliczanie projektów wspólnych wdro˝eƒ – JI (Joint Implementation),
zw∏aszcza projektów budowy odnawialnych êróde∏ energii, w tym
instalacji wykorzystania biogazu.

WielkoÊç przydzia∏u uprawnieƒ do
emisji dla poszczególnych instalacji jest w zasadzie równa wielkoÊci
okreÊlonej w obowiàzujàcym rozporzàdzeniu, a ró˝nice odzwierciedlajà
dodatkowe uprawnienia przyznane
z rezerwy w 2008 i 2009 roku, a tak˝e
przypadki zamkni´cia instalacji.

Jest to zgodne z celami polityki klimatycznej i energetycznej, a tak˝e
b´dzie sprzyjaç realizacji przepisów
o eliminowaniu sk∏adowania bioodpadów.
■
Redakcja

Porady prawne
System handlu uprawnieniami do emisji gazów – projekt ustawy
Obecnie trwajà prace nad projektem ustawy o wspólnotowym
systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych.
Projektowana ustawa zastàpi
Ustaw´ z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.
Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227). Projekt ustawy
zosta∏ ju˝ poddany konsultacjom
spo∏ecznym, obecnie wi´kszoÊç
instalacji czeka na ukazanie si´
ustawy w Dzienniku Urz´dowym.

wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji. Ustawa
okreÊla zasady funkcjonowania
wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala op∏aty i kary,
jakie nale˝y wnosiç w zwiàzku
z uczestnictwem instalacji w handlu
emisjami.

2) operacje lotnicze wykonywane
przez operatora statku powietrznego, które rozpoczynajà si´ lub
koƒczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres wspólnotowego
systemu handlu
uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych

Nowa ustawa wprowadza kompleksowà regulacj´, okreÊlajàcà zasady
funkcjonowania systemu handlu
uprawnieniami do emisji w Polsce,
wynikajàcà z uregulowaƒ prawnych zawartych w Dyrektywie
2003/87/WE, która tworzy podstawy

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje:
1) instalacje, które ze wzgl´du na
rodzaj i skal´ prowadzonej w nich
dzia∏alnoÊci, powodujà emisj´
gazów cieplarnianych,

Ustawa okreÊla równie˝ zasady
utrzymywania uprawnieƒ do emisji
na rachunkach w rejestrze uprawnieƒ do emisji oraz zasady tworzenia
tych rachunków oraz op∏at za nie.
Prowadzàcy instalacj´ oraz operator
statku powietrznego jest zobowiàzany do posiadania rachunku.

4
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Zasady utrzymywania
uprawnieƒ do emisji na
rachunkach w rejestrze
uprawnieƒ do emisji

Za utworzenie rachunku trzeba
wnieÊç op∏at´ w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 100 euro, w przewww.dashofer.pl

Nr 4/2010
liczeniu na z∏ote polskie wed∏ug
Êredniego kursu og∏oszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym dzieƒ
dokonania wp∏aty.

✔

WA˚NE!

Posiadacz rachunku uiszcza, w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku,
op∏at´ rocznà w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 25 euro, w przeliczeniu na z∏ote polskie wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego
w ostatnim dniu roku poprzedzajàcego rok, za który uiszczana jest op∏ata.

Op∏aty wnosi si´ na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
zwanego dalej „Narodowym Funduszem”. Op∏aty nie nale˝y wnosiç za
rok, w którym utworzono rachunek.
Podmiot wyst´pujàcy o utworzenie
rachunku przekazuje do krajowego
oÊrodka dowód uiszczenia op∏aty
w terminie 10 dni od dnia jej uiszczenia.
Posiadacz rachunku przekazuje do
krajowego oÊrodka dowód uiszczenia op∏aty w terminie 10 dni od dnia
jej uiszczenia.
Przepisy dotyczàce
rozdzia∏u uprawnieƒ do
emisji dla operatorów
statków powietrznych
W kolejnym rozdziale znalaz∏y si´
przepisy dotyczàce rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji dla operatorów statków powietrznych, którzy wykonujà
operacje lotnicze obj´te systemem.

✔

WA˚NE!

Operator statku powietrznego, aby
otrzymaç bezp∏atne uprawnienia do
emisji, musi z∏o˝yç wniosek do ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska oraz
wnieÊç op∏at´ rejestracyjnà, która
wynosi równowartoÊç w z∏otych 100
euro, przeliczonà wed∏ug Êredniego
kursu og∏aszanego przez Narodowy

www.dashofer.pl

Bank Polski w dniu poprzedzajàcym
dzieƒ dokonania op∏aty rejestracyjnej.

W projekcie zosta∏y te˝ zawarte
przepisy dotyczàce przydzia∏u operatorom statków powietrznych
uprawnieƒ do emisji ze specjalnej
rezerwy. Przydzia∏ ten nast´puje
w trzecim roku okresu rozliczeniowego. Wniosek o przydzia∏ uprawnieƒ do emisji podlega op∏acie rejestracyjnej w wysokoÊci stanowiàcej
równowartoÊç 100 euro, w przeliczeniu na z∏ote polskie wed∏ug Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ dokonania op∏aty.
Op∏at´ wnosi si´ na rachunek Narodowego Funduszu. Zarówno operator statku powietrznego, jak i prowadzàcy innà instalacj´ obj´tà handlem emisjami, któremu przyznano
uprawnienia do emisji, uiszcza op∏at´
za wprowadzanie dwutlenku w´gla
(CO2) do powietrza w wysokoÊci
równej iloczynowi liczby uprawnieƒ
do emisji, przyznanych na pierwszy rok okresu rozliczeniowego
i obowiàzujàcej w roku poprzednim
jednostkowej stawki op∏aty za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza, dotyczàcej dwutlenku
w´gla (CO2), obj´tej uprawnieniem
do emisji.
Operator statku powietrznego, który
uiÊci∏ op∏at´, nie ponosi w tym roku
okresu rozliczeniowego, op∏at za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska, za wprowadzanie do powietrza dwutlenku w´gla
(CO2), na którego emisj´ uzyska∏
uprawnienia do emisji.

✔

WA˚NE!

Jednostkowe stawki op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza ustala si´ zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 291
ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska.

Operator statku powietrznego
uiszcza op∏at´ w dwóch ratach:
1) 50% kwoty op∏aty, w terminie
30 dni od dnia wydania uprawnieƒ do emisji na rachunek
operatora statku powietrznego,
2) 50% kwoty op∏aty, w terminie
7 miesi´cy od dnia wydania
uprawnieƒ do emisji na rachunek
operatora statku powietrznego.
Op∏at´ wnosi si´ na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.
Aukcja
Od roku 2013 podstawowym narz´dziem rozdzia∏u uprawnieƒ do
emisji b´dzie aukcja. Uprawnienia
do emisji sà przyznawane tylko dla
instalacji niewytwarzajàcej energii
elektrycznej, sieciom ciep∏owniczym
oraz kogeneracji o wysokiej sprawnoÊci. Rozdzielanie bezp∏atnych
uprawnieƒ do emisji stopniowo
b´dzie si´ zmniejszaç i w roku
2027 wyniesie 0.
Szczegó∏owe zagadnienia zwiàzane
z funkcjonowaniem i prowadzeniem aukcji zostanà uregulowane
w odr´bnym rozporzàdzeniu wykonawczym. B´dà to: sposób ustalania iloÊci sesji aukcji w danym roku
rozliczeniowym, szczegó∏owe wymagania dotyczàce rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji, szczegó∏owy sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej aukcji, zakres informacji
zawartych w og∏oszeniu o aukcji.
W jednym z rozdzia∏ów projektowanej ustawy zosta∏ zwarty przepis,
który pozwala prowadzàcym instalacje i operatorom statków powietrznych na wykorzystanie jednostek
redukcji emisji i jednostek poÊwiadczonej redukcji emisji do rozliczania wielkoÊci emisji, przy czym do
rozliczania mogà byç wykorzystane
tylko jednostki nieuzyskane w wyniku:
1) realizacji dzia∏aƒ inwestycyjnych polegajàcych na budowie
obiektów jàdrowych,
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2) u˝ytkowania i zmian u˝ytkowania gruntu,
3) prowadzenia gospodarki leÊnej.
Ustawa okreÊla wysokoÊç jednostkowej stawki w razie nieumorzenia
przez prowadzàcego instalacj´ liczby
uprawnieƒ do emisji, która odpowiada
wielkoÊci zweryfikowanej emisji
z instalacji; stawka ta wynosi równowartoÊç w z∏otych 100 euro za
ka˝dà nierozliczonà ton´ dwutlenku
w´gla.
Naruszenia, za które
wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska
wymierza kary
Przepisy zawarte w projektowanej
ustawie wyczerpujàco okreÊlajà
naruszenia, za które wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska wymierza kary. Kar´ wymierza si´ za:
➢ niedokonanie umorzenia uprawnieƒ do emisji w liczbie odpowiadajàcej zweryfikowanej emisji
z instalacji lub operacji lotniczej,
➢ brak zezwolenia na udzia∏ w sys-

temie instalacji,
➢ brak zatwierdzonego planu monitorowania wielkoÊci emisji
i planu monitorowania tonokilometrów dla operatów statków
powietrznych,
➢ niezg∏oszenie zaprzestania eksploatacji instalacji.
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ albo operator statku powietrznego nie przed∏o˝y w terminie krajowemu oÊrodkowi zweryfikowanego raportu
o wielkoÊci emisji, b´dzie podlegaç
karze pieni´˝nej w wysokoÊci
10 000 euro.
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie
zg∏osi w terminie faktu, ˝e instalacja
przesta∏a spe∏niaç przes∏anki uczestnictwa w systemie, b´dzie podlegaç karze pieni´˝nej w wysokoÊci
5 000 euro. WysokoÊç kary ustala si´,
stosujàc Êredni kurs euro w przeliczeniu na z∏ote polskie, og∏aszany
przez Narodowy Bank Polski.
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie
b´dzie posiada∏ wymaganego zezwo-

lenia na uczestnictwo w handlu
emisjami, to b´dzie podlega∏ karze
pieni´˝nej w wysokoÊci 50 000 euro.
Wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska stwierdza przes∏anki
wymierzenia kary na podstawie
kontroli lub informacji przekazanej
przez krajowy oÊrodek.
W ostatnim rozdziale zosta∏y okreÊlone przepisy zmieniajàce przepisy
obowiàzujàce, wynikajàce z niniejszego aktu normatywnego. W Ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska zosta∏o dodane
nowe zadanie, wynikajàce z kontroli
zweryfikowanych raportów z wielkoÊci emisji z instalacji w przypadku nieuzyskania wystarczajàcych wyjaÊnieƒ od prowadzàcego
instalacj´ lub gdy nie zosta∏ dochowany wyznaczony termin.
Bardzo istotnym elementem w projekcie ustawy sà kary dla instalacji za
niewype∏nienie wymogów ustawy. ■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Faktury elektroniczne w dzia∏alnoÊci zwiàzanej z ochronà Êrodowiska
Faktury elektroniczne przynoszà
wiele korzyÊci, w szczególnoÊci
ekonomicznych, ekologicznych
oraz handlowych, a ich stosowanie jest dopuszczalne równie˝
w dzia∏alnoÊci zwiàzanej z ochronà
Êrodowiska. Problematyk´ regulacji zwiàzanych z fakturami elektronicznymi oraz mo˝liwoÊcià
ich stosowania w bran˝y ochrony
Êrodowiska warto zatem przybli˝yç Czytelnikom.

(Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535
ze zmianami).
Rozporzàdzeniu
Ministra Finan➢
sów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy∏ania faktur w formie elektronicznej, a tak˝e przechowywania oraz
udost´pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej tych faktur (Dz.U.
z 2005 r. Nr 133, poz. 1119),
dalej zwanego „rozporzàdzeniem
z 14 lipca 2005 r.”

Aktualny stan prawny
Problematyka dotyczàca faktur
elektronicznych jest w aktualnym
stanie prawnym uregulowana w nast´pujàcych aktach prawnych:
➢ Ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug
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Ponadto w zakresie dotyczàcym mo˝liwoÊci u˝ywania faktur elektronicznych w dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z ochronà Êrodowiska nale˝y mieç
na uwadze Dyrektyw´ 2006/112/WE
Rady z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu po-
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datku od wartoÊci dodanej, dalej
zwanà „dyrektywà 2006/112/WE”.
Przesy∏anie oraz
udost´pnianie faktur
elektronicznych
Stosownie do rozporzàdzenia z dnia
14 lipca 2005 r. faktury wystawiane
w formie elektronicznej przesy∏a si´,
w tym udost´pnia, w formie elektronicznej odbiorcy oraz przechowuje
si´ w formie elektronicznej przy
zastosowaniu elektronicznych urzàdzeƒ do przetwarzania (∏àcznie z cyfrowà kompresjà) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej,
radiowej, technologii optycznych
lub innych elektromagnetycznych
Êrodków.
www.dashofer.pl
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Obowiàzkowa akceptacja
Faktury mogà byç wystawiane i przesy∏ane w formie elektronicznej, pod
warunkiem uprzedniej akceptacji
tej formy przez odbiorc´ faktury.
Akceptacja mo˝e byç wyra˝ona
w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Nale˝y pami´taç, i˝ faktury mogà
byç wystawiane i przesy∏ane w formie elektronicznej nie wczeÊniej
ni˝ od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym odbiorca faktury dokona∏
akceptacji.

✔

WA˚NE!

W przypadku cofni´cia akceptacji przez
odbiorc´ faktury, wystawca faktury
traci prawo do wystawiania i przesy∏ania temu odbiorcy faktur w formie
elektronicznej od nast´pnego dnia
po dniu, w którym otrzyma∏ powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu
akceptacji.

Gwarancja autentycznoÊci
i integralnoÊci
Faktury mogà byç wystawiane,
przesy∏ane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem,
˝e autentycznoÊç ich pochodzenia
i integralnoÊç ich treÊci b´dà zagwarantowane: (i) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu
Ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami), weryfikowanym za pomocà
wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu lub (ii) przez wymian´ danych
elektronicznych zgodnie z umowà
w sprawie europejskiego modelu
wymiany danych elektronicznych,
je˝eli zawarta umowa, dotyczàca tej
wymiany, przewiduje stosowanie
procedur gwarantujàcych autentycznoÊç pochodzenia faktury i integralnoÊç danych.

www.dashofer.pl

Bezpieczny podpis
elektroniczny

Korekty i duplikaty
faktur elektronicznych

Bezpiecznym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ww. ustawy
o podpisie elektronicznym – jest
podpis elektroniczny, który spe∏nia
nast´pujàce wymagania:
➢ jest przyporzàdkowany wy∏àcznie
do osoby sk∏adajàcej ten podpis,
➢ jest sporzàdzany za pomocà
podlegajàcych wy∏àcznej kontroli osoby sk∏adajàcej podpis
elektroniczny bezpiecznych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego i danych
s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu
elektronicznego,
➢ jest powiàzany z danymi, do
których zosta∏ do∏àczony, w taki
sposób, ˝e jakakolwiek póêniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Faktury korygujàce oraz duplikaty
faktur do faktur wystawianych i przes∏anych w formie elektronicznej
przesy∏a si´ w tej samej formie.

W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemo˝liwiajà
wystawianie i przes∏anie korekty
bàdê duplikatu faktury elektronicznej
w formie elektronicznej, w szczególnoÊci w przypadku cofni´cia przez
odbiorc´ faktur zgody na ich wystawianie i przesy∏anie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczajàc na nim adnotacj´, ˝e odpowiednio faktura korygujàca lub duplikat
faktury dotyczy faktury wystawionej
w formie elektronicznej.

Wymiana danych
elektronicznych

Przechowywanie faktur
elektronicznych

System wymiany danych elektronicznych gwarantujàcy autentycznoÊç
pochodzenia i integralnoÊç treÊci
faktur elektronicznych zwany jest
systemem EDI i polega na przesy∏aniu komunikatów elektronicznych
(b´dàcych odpowiednikami dokumentów handlowych lub administracyjnych w postaci papierowej),
tworzonych wed∏ug powszechnie
uzgodnionego standardu mi´dzy
aplikacjami w ró˝nych systemach
komputerowych, za pomocà teletransmisji.

Obowiàzki w zakresie przechowywania faktur elektronicznych dotyczà
zarówno podatników wystawiajàcych, jak i otrzymujàcych faktury
elektroniczne, dlatego problematyka ta wymaga szczególnej uwagi
podmiotów korzystajàcych z nich
w bran˝ach zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska.

Zamiast tradycyjnych dokumentów
papierowych przesy∏anych pocztà
w systemie EDI przekazywane sà
ich odpowiedniki w postaci zapisu
elektronicznego, a cechà, która odró˝nia komunikat elektroniczny, czyli
dokument EDI, od dokumentu elektronicznego, zawierajàcego zwyk∏y
tekst przekazywany w formie elektronicznej, jest to, ˝e nie jest on
sformatowany w standardzie EDI
i jego automatyczne przetworzenie
nie jest mo˝liwe.

✔

WA˚NE!

Faktury przes∏ane oraz otrzymane
w formie elektronicznej powinny
byç przechowywane przez ich wystawc´ oraz odbiorc´: w formie elektronicznej, w formacie, w którym
zosta∏y przes∏ane, w sposób gwarantujàcy autentycznoÊç ich pochodzenia, w sposób gwarantujàcy
integralnoÊç ich treÊci, w sposób
gwarantujàcy czytelnoÊç przez ca∏y
okres ich przechowywania oraz
w sposób umo˝liwiajàcy na ˝àdanie,
zgodnie z odr´bnymi przepisami,
organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej natychmiastowy,
pe∏ny i ciàg∏y dost´p drogà elektronicznà tym organom do przechowywanych faktur.
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W zasadzie faktury elektroniczne
powinny byç przechowywane na
noÊniku danych spe∏niajàcym wy˝sze wymagania, ni˝ obowiàzujàce
w przypadku przechowywania
w postaci elektronicznej ksiàg rachunkowych. Nale˝y jednak przypuszczaç, ˝e systemy elektronicznego przechowywania ksiàg rachunkowych spe∏niajà faktycznie
wszystkie wymagania. Termin
przechowywania faktur elektronicznych jest taki sam, jak dla faktur
papierowych, czyli u podatników podatku dochodowego przez
6 pe∏nych lat kalendarzowych nast´pujàcych po roku wystawienia.
Miejsce przechowywania
faktur elektronicznych
Faktury elektroniczne mogà byç
przechowywane: (i) na terytorium
kraju bàdê (ii) na terytorium innego
kraju Unii Europejskiej (np. na zagranicznym serwerze).
Warunkiem przechowywania faktur
elektronicznych w innym kraju
Unii Europejskiej jest co do zasady
uprzednie poinformowanie w formie
pisemnej naczelnika urz´du skarbowego bàdê naczelnika urz´du
celnego (w przypadku podatników
podatku akcyzowego) o miejscu ich
przechowywania.

!

✔

WA˚NE!

Przechowywanie faktur elektronicznych w kraju nie wymaga dope∏nienia
˝adnych obowiàzków informacyjnych.

Polskie przepisy
a regulacje europejskie
Nale˝y zwróciç uwag´ Czytelników, i˝ dyrektywa 2006/112/WE
w przepisie art. 233 przewiduje trzy
sposoby zagwarantowania autentycznoÊci i integralnoÊci treÊci faktur
przesy∏anych lub udost´pnianych
drogà elektronicznà, a mianowicie:
zaawansowany podpis elektroniczny,
system elektronicznej wymiany
dokumentów (EDI) oraz inne metody
(z zastrze˝eniem ich akceptacji
przez paƒstwo cz∏onkowskie), czyli
tzw. „trzecià drog´”.
Rozwiàzania przyj´te w umo˝liwiajàcym elektroniczne fakturowanie
w Polsce rozporzàdzeniu z dnia
14 lipca 2005 r. wymagajà, jak wskazano powy˝ej, aby faktura elektroniczna (i) by∏a opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu,
lub wystawiona za pomocà systemu
elektronicznej wymiany danych
(EDI), co oznacza, i˝ polskie przepisy – wykorzystujàc opcje przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE
– wprowadzajà najbardziej restryk-

cyjny model fakturowania elektronicznego.
W zwiàzku z powy˝szym uzasadnione wydaje si´ postulowanie
o dokonanie odpowiednich zmian
w polskich przepisach, które wprowadzi∏yby dost´pnà równie˝ dla
podmiotów z bran˝y ochrony Êrodowiska mo˝liwoÊç innej, bezpiecznej
metody przesy∏ania faktur elektronicznych tak, jak dopuszczajà to przepisy dyrektywy 2006/112/WE. ■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug (Dz.U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy∏ania faktur
w formie elektronicznej, a tak˝e
przechowywania oraz udost´pniania
organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.
z 2005 r. Nr 133, poz. 1119).
Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoÊci
dodanej.
Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami).

Temat numeru

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
nieruchomoÊci – op∏aty
Ka˝da dzia∏ka budowlana, na której znajdujà si´ budynki, powinna
byç wyposa˝ona w kanalizacj´
umo˝liwiajàcà odprowadzenie
wód opadowych lub roztopowych
do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnosp∏awnej (którà odprowadzana jest mieszanina Êcieków
bytowych ze Êciekami przemys∏owymi albo wodami opadowymi
lub roztopowymi).
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Kanalizacja deszczowa
lub ogólnosp∏awna

byç odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej.

W razie braku mo˝liwoÊci przy∏àczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp∏awnej, dopuszczalne jest odprowadzanie tych
wód na w∏asny teren nieutwardzony, do do∏ów ch∏onnych lub do
zbiorników retencyjnych. Wody
opadowe lub roztopowe nie mogà

U˝ytkownik nieruchomoÊci nie mo˝e
odprowadzaç wód oraz Êcieków na
grunty sàsiednie oraz nie mo˝e zmieniaç stanu wody na gruncie ze szkodà
dla gruntów sàsiednich. Zabronione
jest równie˝ dokonywanie zmiany
naturalnego sp∏ywu wód opado-
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wych w celu kierowania ich na teren
sàsiedniej nieruchomoÊci.

Zakazem obj´te jest tak˝e sp∏awianie
do wód Êniegu wywo˝onego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególnoÊci z centrów miast, terenów
przemys∏owych, terenów sk∏adowych, baz transportowych, dróg
o du˝ym nat´˝eniu ruchu wraz
z parkingami, oraz jego sk∏adowanie
na terenach po∏o˝onych mi´dzy
wa∏em przeciwpowodziowym a linià
brzegu wody lub w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 50 m od linii brzegu wody
(art. 40 Ustawy – Prawo wodne).
Wody opadowe lub
roztopowe jako Êcieki
Âciekami sà wprowadzane do wód
lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, uj´te w systemy kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemys∏owych
i sk∏adowych, baz transportowych,
oraz dróg i parkingów o trwa∏ej
nawierzchni.
Termin „powierzchnie zanieczyszczone” nie jest ustawowo zdefiniowany, dlatego wyznaczenie takich
powierzchni w granicach nieruchomoÊci nale˝y do w∏aÊciciela
lub innego u˝ytkownika nieruchomoÊci.
Mieszanina Êcieków bytowych
(Êcieki z budynków przeznaczonych
na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us∏ugowych, powstajàce w szczególnoÊci
w wyniku ludzkiego metabolizmu
oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych) z wodami opadowymi
lub roztopowymi ma status Êcieków komunalnych.
Âcieki inne albo Êcieki przemys∏owe,
b´dàce mieszaninà Êcieków bytowych, wód z odwodnienia zak∏adów
górniczych, wód ch∏odniczych,
wód opadowych lub roztopowych,
lub Êcieków pochodzàcych ze stacji
www.dashofer.pl

uzdatniania wody, mogà byç wprowadzane do ziemi tylko w sytuacjach szczególnych uwarunkowaƒ
lokalizacyjnych oraz braku mo˝liwoÊci zastosowania innego rozwiàzania technicznego, pod warunkiem,
˝e wody opadowe lub roztopowe
przed zmieszaniem ze Êciekami
bytowymi, wodami z odwodnienia
zak∏adów górniczych, wodami ch∏odniczymi lub Êciekami pochodzàcymi ze stacji uzdatniania wody nie
powinny zwieraç zawiesin ogólnych
w iloÊciach wi´kszych ni˝ 100 mg/l,
a w´glowodorów ropopochodnych
w iloÊciach wi´kszych ni˝ 15 mg/l.
Oczyszczanie wód
opadowych lub
roztopowych
Wody opadowe i roztopowe uj´te
w szczelne, otwarte lub zamkni´te
systemy kanalizacyjne pochodzàce z:
1) zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terenów przemys∏owych, sk∏adowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast,
budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a tak˝e parkingów o powierzchni powy˝ej
0,1 ha, w iloÊci, jaka powstaje
z opadów o nat´˝eniu co najmniej 15 l na sekund´ na 1 ha,
2) zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w iloÊci,
jaka powstaje z opadów o cz´stoÊci wyst´powania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut,
ale w iloÊci nie mniejszej ni˝ powstajàca z opadów o nat´˝eniu
77 l na sekund´ na 1 ha
– wprowadzane do wód lub do ziemi
nie powinny zawieraç substancji
zanieczyszczajàcych w iloÊciach
przekraczajàcych 100 mg/l zawiesin
ogólnych oraz 15 mg/l w´glowodorów ropopochodnych.
Wody opadowe lub roztopowe pochodzàce z powierzchni innych ni˝
powierzchnie, o których mowa po-

wy˝ej, mogà byç wprowadzane do
wód lub do ziemi bez oczyszczania.
Odp∏yw wód opadowych i roztopowych w iloÊciach przekraczajàcych
wartoÊci, o których mowa powy˝ej,
mo˝e byç wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urzàdzenie
oczyszczajàce powinno byç zabezpieczone przed dop∏ywem o nat´˝eniu wi´kszym ni˝ jego przepustowoÊç nominalna.
Dopuszcza si´ wprowadzanie wód
opadowych z istniejàcych przelewów
kanalizacji deszczowej do jezior i ich
dop∏ywów oraz do innych zbiorników wodnych o ciàg∏ym dop∏ywie
lub odp∏ywie wód powierzchniowych, a tak˝e do wód znajdujàcych
si´ w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
p∏ynàcych, je˝eli Êrednia roczna
liczba zrzutów z poszczególnych
przelewów nie jest wi´ksza ni˝ 5.
Op∏aty
Wprowadzanie Êcieków do wód lub
do ziemi podlega op∏atom za korzystanie ze Êrodowiska, o jakich mowa
w Ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska:
1) w przypadku, gdy wody opadowe
lub roztopowe ujmowane sà
w urzàdzenia kanalizacji ogólnosp∏awnej, innymi s∏owy –
kiedy mo˝na im przypisaç status Êcieku komunalnego, op∏ata
ponoszona jest od rodzaju substancji zawartych w Êciekach
i ich iloÊci;
2) w przypadku, gdy Êcieki opadowe
lub roztopowe odprowadzane sà
do Êrodowiska za pomocà kanalizacji deszczowej, op∏ata ponoszona jest w postaci rycza∏tu,
w zale˝noÊci od wielkoÊci, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te Êcieki
sà odprowadzane.
Op∏aty za Êcieki wprowadzane do
wód lub do ziemi ponosi si´ za substancje wyra˝one jako wskaênik
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pi´ciodobowego biochemicznego
zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç op∏aty ustala si´, bioràc
pod uwag´ wskaênik, który powoduje op∏at´ najwy˝szà. Do op∏aty
ustalonej wed∏ug tych zasad dolicza
si´ op∏at´ za inne substancje zawarte
w Êciekach.

W przypadku wprowadzania do
wód lub do ziemi Êcieków przemys∏owych lub komunalnych innych,
ni˝ bytowe do op∏aty ustalonej wed∏ug
zasad, o których mowa powy˝ej,
dolicza si´ op∏at´ za inne substancje
zawarte w Êciekach.
Op∏at´ za wprowadzanie wód zasolonych ponosi si´ za sum´ jonów
chlorków i siarczanów. Podstawà
ustalenia op∏aty za wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi jest
iloÊç substancji zawartych w Êciekach, pomniejszona o iloÊç tych
substancji zawartych w pobranej
wodzie, której zu˝ycie spowodowa∏o powstanie tych Êcieków, o ile
podmiot zobowiàzany do ponoszenia op∏aty dysponuje danymi w tym
zakresie. Op∏at´ za wprowadzanie
wód ch∏odniczych ponosi si´ w zale˝noÊci od ich temperatury.
Op∏at´ za Êcieki, którymi sà wody opadowe lub roztopowe, uj´te w otwarte
lub zamkni´te systemy kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwa∏ej nawierzchni, w szczególnoÊci z miast,
portów, lotnisk, terenów przemys∏owych, handlowych, us∏ugowych
i sk∏adowych, baz transportowych
oraz dróg i parkingów, ponosi si´
w postaci zrycza∏towanej.
Nale˝y jednak mieç na uwadze, ˝e
ze wzgl´du na to, ˝e rozliczenie si´
nast´puje co pó∏ roku, na konto w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego
nale˝y wnieÊç po∏ow´ wysokoÊci usta-
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lonej op∏aty rocznej za wprowadzanie
wód opadowych lub roztopowych.
Na podstawie Rozporzàdzenia Rady
Ministrów w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska z dnia
14 paêdziernika 2008 r. (Dz.U.
Nr 196, poz. 1217) jednostkowa
stawka op∏aty za powierzchnie zanieczyszczone o trwa∏ej nawierzchni,
z których sà wprowadzane do wód
lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, uj´te w otwarte lub zamkni´te systemy kanalizacyjne, z wyjàtkiem kanalizacji ogólnosp∏awnej,
wynosi:
1) 0,24 z∏ na jeden rok za 1 m2 powierzchni terenów przemys∏owych, sk∏adowych lub baz transportowych;
2) 0,058 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni portów, o których
mowa w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857, z 2007 r. Nr 123,
poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1057),
portów morskich i lotnisk;
3) 0,047 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej, w tym
tak˝e po∏o˝onych na terenach,
o których mowa w pkt 1;
4) 0,071 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie
miejsc parkingowych powy˝ej
500 samochodów, w tym tak˝e
po∏o˝onych na terenach, o których mowa w pkt 1;
5) 0,035 z∏ na jeden rok za 1 m2
powierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni szczelnej po∏o˝onych w miastach o g´stoÊci
zaludnienia przekraczajàcej
1300 osób/km2.
Jednostkowe stawki op∏aty za wody
opadowe lub roztopowe, pochodzàce z powierzchni zanieczyszczonych, po∏o˝onych w miastach
o g´stoÊci zaludnienia nieprzekraczajàcej 1 300 osób/km2 oraz po∏o˝onych w miastach o g´stoÊci zalud-
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nienia przekraczajàcej 1 300 osób/km2,
z wy∏àczeniem powierzchni dróg
i parkingów o nawierzchni szczelnej,
sà okreÊlone w pkt 1-4. Powierzchnie ustala si´ na podstawie ewidencji
gruntów i budynków oraz danych
wchodzàcych w sk∏ad paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jak wyliczyç op∏at´?
WysokoÊç op∏aty pó∏rocznej ustala
si´ wed∏ug wzoru: Op∏ata = P x S/2,
gdzie P – wielkoÊç powierzchni
(w metrach kwadratowych), z której
pochodzà wody opadowe lub roztopowe, S – jednostkowa stawka za
1 m2.
Podmiot korzystajàcy
Podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska, zobowiàzanym do ponoszenia op∏aty, jest podmiot zobowiàzany do posiadania pozwolenia
wodnoprawnego, a wi´c generalnie
obowiàzek samodzielnego naliczania op∏aty powstanie tylko wtedy, gdy
jest si´ posiadaczem wylotu kanalizacji do Êrodowiska.

✔

WA˚NE!

W przypadku odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych do kanalizacji administrowanej przez gmin´
lub przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, obowiàzek poniesienia op∏aty spoczywa na tych administratorach.

Dla u˝ytkownika nieruchomoÊci,
z której zbierana jest woda opadowa
lub roztopowa, op∏ata ta ma takie
znaczenie, i˝ uwzgl´dniana jest
w umowach dotyczàcych korzystania z infrastruktury gminnej.
Informacj´ sporzàdzanà wed∏ug
urz´dowych wzorów wnosi si´ do
urz´dów marsza∏kowskich (oraz do
wojewódzkich inspektorów ochrony
Êrodowiska) do koƒca miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym pó∏roczu.
Wykaz ten musi zawieraç informawww.dashofer.pl
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cje o wielkoÊci, rodzaju i sposobie
zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane sà Êcieki opadowe
i roztopowe. Op∏at´ wnosi si´ na
rachunek urz´du marsza∏kowskiego
równie˝ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym pó∏roczu.
Wy∏àczenie
Zwolnione z op∏at jest wprowadzanie:
1) do ziemi – Êcieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie wykorzystanie;
2) do wód lub do ziemi – wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli
ich temperatura nie przekracza
+26 {\f1\u65518\’3f}C albo
naturalnej temperatury wody,
w przypadku, gdy jest ona wy˝sza ni˝ +26 {\f1\u65518\’3f}C;
3) do wód lub do ziemi – wód zasolonych, je˝eli wartoÊç sumy

jonów chlorków i siarczanów
w tych wodach nie przekracza
500 mg/l;
4) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu
i hodowli ryb ∏ososiowatych,
pod warunkiem, ˝e iloÊç i rodzaj
substancji w nich zawartych
nie przekroczy wartoÊci okreÊlonych w warunkach wprowadzania Êcieków do wód;
5) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych
z obiektów chowu i hodowli
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych,
o ile produkcja tych ryb lub tych
organizmów, rozumiana jako
Êrednioroczny przyrost masy
tych ryb lub tych organizmów
w poszczególnych latach cyklu
produkcyjnego, nie przekracza
1 500 kg z jednego ha powierzchni u˝ytkowej stawów
rybnych tego obiektu w jednym
roku danego cyklu.
■

Paulina Grabowska

§
–

–

–

–

–

Podstawa prawna:
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(tekst jednolity z dnia 18 listopada
2005 r.; Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska z dnia 14 paêdziernika
2008 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1217 ze
zmianami).
Prawo ochrony Êrodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity
z dnia 23 stycznia 2008 r.; Dz.U. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie warunków, jakie nale˝y
spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych
dla Êrodowiska wodnego z dnia 24 lipca
2006 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze
zmianami).
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
(tekst jednolity z dnia 12 czerwca
2006 r.; Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze
zmianami).

Finanse
Program Wspó∏pracy Transgranicznej Po∏udniowy Ba∏tyk 2007-2013
– trwa V konkurs
1 kwietnia 2010 roku rozpoczà∏
si´ nabór wniosków w ramach
V konkursu w Programie Wspó∏pracy Transgranicznej Po∏udniowy
Ba∏tyk 2007-2013. Nabór potrwa
do 21 maja 2010 roku i jest otwarty
dla wszystkich dzia∏aƒ w ramach
Programu, w tym m.in. tych, które
dotyczà ró˝norodnych dzia∏aƒ
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

G∏ównym celem Programu Wspó∏pracy Transgranicznej Po∏udniowy
Ba∏tyk, realizowanego w ramach
Celu Europejska Wspó∏praca Terytorialna jest wzmocnienie zrównowa˝onego rozwoju obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku przez wspólne
dzia∏ania zwi´kszajàce jego konkurencyjnoÊç i wzmacniajàce integracj´ mi´dzy ludêmi i instytucjami.
www.dashofer.pl

OÊ priorytetowa 2.
ATRAKCYJNOÂå I WSPÓLNA
TO˚SAMOÂå
W ramach osi priorytetowej 2.
ATRAKCYJNOÂå I WSPÓLNA
TO˚SAMOÂå przewidziane sà
dzia∏ania zwiàzane m.in. z ochronà
Êrodowiska. Zgodnie z zapisami
programu wyjàtkowe zasoby naturalne i walory dziedzictwa kulturowego sà powa˝nym aktywem dla
gospodarczej i spo∏ecznej integracji
regionów Po∏udniowego Ba∏tyku,
znaczàcym fundamentem dla konkurencyjnoÊci ca∏ego obszaru i wreszcie wyraênym mianownikiem dla
jego wspólnej to˝samoÊci.
Zgodnie ze strategià z Goteborga
zrównowa˝ony rozwój obszaru
Po∏udniowego Ba∏tyku wymaga

akcji uzupe∏niajàcych dzia∏ania na
rzecz wzrostu i zatrudnienia w celu
poprawienia ÊwiadomoÊci na temat
naturalnych, spo∏ecznych i historycznych walorów obszaru obj´tego
programem. Zrównowa˝one wykorzystywanie zasobów naturalnych
obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku wymaga nale˝ytego zarzàdzania Êrodowiskiem Morza Ba∏tyckiego, które
stoi przed powa˝nymi zagro˝eniami,
zwiàzanymi z zanieczyszczeniami
produkowanymi przez rolnictwo,
przemys∏ i ludnoÊç na tym obszarze, jak równie˝ przez rosnàcy ruch
na morzu.

✔

WA˚NE!

Wa˝na rola gospodarowania zasobami wody dla stabilnego rozwoju
obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku, jej
status jako przedmiotu wspólnej
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troski ca∏ego Morza Ba∏tyckiego oraz
gotowoÊç zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym do aktywnej
pracy na rzecz lepszej jakoÊci wody
sprawiajà, ˝e ten program ma zasadniczà rol´ w poprawianiu gospodarowania wodà i odpadami.

W tym kontekÊcie musi byç tak˝e
rozpatrywany aspekt zmiany klimatu
i jej wp∏yw na warunki zdrowotne
na obszarze Po∏udniowego Ba∏tyku,
szczególnie, jeÊli chodzi o podnoszenie si´ temperatury Morza Ba∏tyckiego.
Polityka Morska UE
W zwiàzku z wprowadzanà Politykà
Morskà UE program mo˝e promowaç Êrodki prewencyjne i Êrodki
reakcji, w przypadku katastrof
naturalnych i/lub Êrodowiskowych
na Morzu Ba∏tyckim, które to katastrofy mogà wp∏ynàç na gospodarczà i spo∏ecznà stabilnoÊç regionów
Po∏udniowego Ba∏tyku.
Ârodki te b´dà mia∏y charakter
transgraniczny i b´dà skierowane
na poprawienie kompetencji i wspó∏pracy mi´dzy w∏adzami lokalnymi
i regionalnymi w zakresie ustalania
strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz funkcjonalnych strategii i metod Zintegrowanego Zarzàdzania Obszarami Przybrze˝nymi
i planowania wykorzystywania morza.
Program jest odpowiednim narz´dziem do dzielenia si´ wiedzà i rozwijania wspólnych planów dzia∏ania
w zakresie odnawialnych êróde∏
energii i oszcz´dzania energii, które
zaj´∏yby si´ potrzebà bardziej efektywnego wykorzystywania energii
i dywersyfikacjà êróde∏ zaopatrzenia w energi´.
Poprzez przygotowanie okreÊlonych
inwestycji na przyk∏ad w dziedzinie bioenergii lub energii wykorzystujàcej si∏´ wiatru, program mo˝e
przyczyniç si´ do zmniejszenia
ró˝nic w wykorzystywaniu energii
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odnawialnej na obszarze Po∏udniowego Ba∏tyku oraz do zwi´kszenia
produkcji i mo˝liwoÊci eksportu
przemys∏ów energetycznych na tym
obszarze.
Wzgl´dnie nienaruszone walory
naturalne, malownicze krajobrazy
i dziedzictwo kulturowe oraz tradycje
(na przyk∏ad jedzenie, taƒce, festiwale itp.) na obszarze Po∏udniowego
Ba∏tyku zapewniajà sprzyjajàce
warunki dla zrównowa˝onego rozwoju. Program mo˝e wspieraç du˝à
ró˝norodnoÊç biologicznà na obszarach chronionych i przyczyniaç si´
do zachowania naturalnych i kulturowych krajobrazów przez promowanie zrównowa˝onych form wykorzystywania terenów.
Turystyka ju˝ jest wa˝nà cz´Êcià
gospodarki obszaru i mo˝e byç
jeszcze bardziej rozwini´ta przez
dzia∏ania programu, zmierzajàce do
stworzenia mi´dzynarodowych produktów turystycznych, które respektujà potrzeb´ ochrony przyrody
i kultury.

✔

WA˚NE!
W efekcie przewidywanych sieci
wspó∏pracy, rozwini´tych strategii
i przygotowanych inwestycji infrastrukturalnych obszar Po∏udniowego
Ba∏tyku mo˝e umocniç swojà to˝samoÊç, jako jednego z najbardziej
atrakcyjnych turystycznych regionów w UE.
W zwiàzku z tym program mo˝e tak˝e
propagowaç wzorce doskona∏oÊci
Êrodowiskowej dla firm i innych organizacji, które w Êwietle rosnàcego
zapotrzebowania wÊród konsumentów na produkty mniej szkodliwe
dla Êrodowiska naturalnego pragnà
poprawiç swoje funkcjonowanie
w Êrodowisku. Oczekuje si´, ˝e System Ekozarzàdzania i Audytu UE
(EMAS – Eco-Management and
Audit Scheme), jak równie˝ dobrowolne oznaczanie opracowanych
produktów przyjaznych dla Êrodowiska, przyniesie d∏ugoterminowe
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korzyÊci dla zrównowa˝onego rozwoju obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku.
W dà˝eniu do wspólnej to˝samoÊci
obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku
program mo˝e bazowaç tak˝e na
du˝ej intensywnoÊci kontaktów mi´dzy wspólnotami lokalnymi, z dobrze
ju˝ rozwini´tymi i szybko rosnàcymi
sieciami i strukturami. Konieczne
jest jednak ukierunkowanie tych schematów wspó∏pracy tak, aby wnosi∏y
one wk∏ad do wi´kszej integracji
obszaru Po∏udniowego Ba∏tyku.
Wsparcie b´dzie zatem koncentrowa∏o si´ na zwi´kszaniu ÊwiadomoÊci o gospodarczej, spo∏ecznej
i kulturalnej ró˝norodnoÊci w celu
umacniania to˝samoÊci transgranicznej, dialogu mi´dzykulturowego i zrozumienia.
Bazujàc na dziedzictwie wspó∏pracy
euroregionów, program b´dzie
oferowa∏ podstawy do rozwijania
sieci wspó∏pracy na poziomie transgranicznym, sieci obejmujàcych
wszystkie regiony Po∏udniowego
Ba∏tyku, z szerokim zaanga˝owaniem spo∏ecznoÊci lokalnych, struktur administracyjnych, organizacji
pozarzàdowych i mediów.
Cechà charakterystycznà, wyró˝niajàcà Program Po∏udniowy Ba∏tyk,
spoÊród innych programów wspó∏pracy transgranicznej jest jego du˝y
zasi´g terytorialny, obejmujàcy
regiony pi´ciu paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Jednostki terytorialne
na poziomie NUTS III
W sk∏ad Programu wchodzà nast´pujàce jednostki terytorialne na poziomie NUTS III:
➢ Polska – podregiony: szczeciƒski,
koszaliƒski, s∏upski, gdaƒski,
Gdaƒsk – Gdynia – Sopot (20%
Êrodków z EFRR przeznaczonych
na programy mo˝e byç wydatkowanych w obszarach przyleg∏ych
do zasadniczego obszaru wsparcia,
w polskiej cz´Êci obszaru wsparwww.dashofer.pl
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➢
➢
➢
➢

cia w programie Po∏udniowy
Ba∏tyk obszarem przyleg∏ym
jest podregion elblàski);
Szwecja – regiony: Kalmar, Blekinge, Skane oraz jako region
przyleg∏y: region Kronoberg;
Dania – regionalny okr´g Bornholm oraz jako obszar przyleg∏y:
Zealand;
Litwa – region K∏ajpeda oraz
jako regiony przyleg∏e: Taurage
i Telsiai;
Niemcy – nast´pujàce obszary
landu Meklemburgia/Pomorze
Przednie: Greifswald, Rostock,
Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern,
Rügen, Uecker-Randow.
Dzia∏ania indykatywne

Dzia∏ania indykatywne obejmujà
m.in.:
1. Zarzàdzanie Êrodowiskiem Morza
Ba∏tyckiego (w przypadku braku
Êrodków, to dzia∏anie jest uznawane za szczególnie istotne):
– Przygotowanie i realizacja
projektów pilota˝owych na
ma∏à skal´ w zakresie nowoczesnego gospodarowania zasobami wody i zagospodarowania odpadów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
Êrodowiskowe punkty zapalne
na obszarach przybrze˝nych.
– Wspólne dzia∏ania transgraniczne, majàce na celu ograniczenie nap∏ywu sk∏adników
pokarmowych i pestycydów
z ma∏ych i rozproszonych
êróde∏ takich, jak gospodarstwa rolne, pola uprawne,
mniejsze osiedla i prywatne
gospodarstwa domowe.
– Wspólne dzia∏ania transgraniczne w celu zwi´kszenia
lokalnej i regionalnej gotowoÊci i mo˝liwoÊci reakcji,
w przypadku katastrof naturalnych i/lub Êrodowiskowych na Morzu Ba∏tyckim,
w∏àczajàc transgraniczne systemy zarzàdzania ryzykiem
www.dashofer.pl

i zwiàzanà z tym infrastruktur´.
– Zwi´kszanie kompetencji
i wspó∏pracy w∏adz lokalnych
i regionalnych w dziedzinie
lokalnego planowania kryzysowego i nowoczesnego gospodarowania zasobami wody.
– Rozwój strategii i metod dla
Zintegrowanego Zarzàdzania
Obszarami Przybrze˝nymi
i wykorzystywanie morza
w oparciu o wspólne rozwiàzania transgraniczne.
2. Oszcz´dzanie energii i energia
odnawialna:
– Wymiana wiedzy, przygotowanie i realizacja wspólnych planów dzia∏ania w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i wzorców oszcz´dzania energii.
– Wspólne badania, testy i przygotowanie inwestycji pilota˝owych na ma∏à skal´ w dziedzinie energii odnawialnej.
– Promowanie osiàgni´ç Po∏udniowego Ba∏tyku w zakresie
oszcz´dzania energii i energii
odnawialnej na forach wewn´trznych i zewn´trznych.
3. Zrównowa˝one wykorzystanie
dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla rozwoju regionalnego:
– Rozwój transgranicznych strategii dotyczàcych ochrony
i wykorzystywania miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego, obszarów, krajobrazów i tradycji dla rozwoju
regionalnego.
– Wspólne tworzenie zrównowa˝onych produktów turystycznych (na przyk∏ad transgraniczne trasy tematyczne),
przestrzegajàcych ochrony
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
– Dzia∏ania zwi´kszajàce mo˝liwoÊci i wspólne kampanie
ukierunkowane na transgraniczne sieci w∏adz odpowiedzialnych za zarzàdzanie
miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

– Wymiana know-how i promowanie Systemu Ekozarzàdzania i Audytu, jak równie˝
wspólne dzia∏ania oznaczajàce produkty przyjazne dla
Êrodowiska.
4. Inicjatywy spo∏ecznoÊci lokalnych:
– Konferencje, seminaria szkoleniowe i wizyty studyjne
w celu wymiany dobrych praktyk w konkretnych dziedzinach zainteresowaƒ takich,
jak na przyk∏ad ochrona Êrodowiska, dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
– Utworzenie i rozwój trwa∏ych
sieci mi´dzy NGO w konkretnych dziedzinach zainteresowania, na przyk∏ad Êrodowisko
i dziedzictwo naturalne.
– Wspólne dzia∏ania w celu
stworzenia warunków do
zrównowa˝onego rozwoju na
obszarach wiejskich i w ma∏ych miastach, w∏àczajàc
wspólne struktury wspó∏pracy transgranicznej.
Termin sk∏adania wniosków: 1 kwietnia - 21 maja 2010 r.
Termin rozstrzygni´cia konkursu:
wrzesieƒ 2010 r.
Beneficjenci Programu
Po∏udniowy Ba∏tyk
Przyk∏adowi potencjalni beneficjenci
Programu Po∏udniowy Ba∏tyk to:
➢ w∏adze regionalne i lokalne oraz
ich zwiàzki i stowarzyszenia,
➢ organizacje pozarzàdowe, stowarzyszenia,
➢ szko∏y, uniwersytety i instytucje
prowadzàce dzia∏alnoÊç edukacyjnà lub badawczà, jednostki
badawczo-naukowe,
➢ instytucje wspierajàce/promujàce zrównowa˝ony rozwój, innowacyjnoÊç oraz przedsi´biorczoÊç.
Procent dofinansowania projektu:
do 85% dofinansowania z EFRR dla
partnerów pochodzàcych z Polski,
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Niemiec i Litwy; do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów
pochodzàcych z Danii i Szwecji.
Maksymalna kwota dofinansowania
projektu – rekomendowana wielkoÊç
projektu: 0,5 - 1 mln euro z EFRR.

Projekty inwestycyjne w ramach
Priorytetu 2. mogà otrzymaç wy˝szà kwot´ dofinansowania. Projekty
w ramach Dzia∏ania 2.4 Inicjatywy
lokalne – rekomendowana wielkoÊç
50 tys. euro (EFRR).

Ogólna pula Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
w ramach Programu pozosta∏o do
rozdysponowania 33 380 770,56 euro
ze Êrodków EFRR.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Harmonogram naboru wniosków na lata 2010-2011 w ramach osi
I-V POIiÂ
Opublikowany zosta∏ harmonogram naboru wniosków na lata
2010-2011.

Harmonogram og∏aszania
naboru wniosków
o dofinansowanie w 2010 r.
w ramach osi I-V POIiÂ
OÊ priorytetowa I. Gospodarka
wodno-Êciekowa.

Wybór projektów jedynie w trybie
indywidualnym.
OÊ priorytetowa IV. Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska.
Dzia∏anie 4.1 Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego.
Termin naboru – wrzesieƒ 2010 r.

Nie planuje si´ og∏oszenia kolejnego
konkursu. Og∏oszone dotychczas
konkursy oraz Lista projektów indywidualnych wyczerpujà dost´pnà
alokacj´ na I oÊ.
OÊ priorytetowa II. Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi.
Dzia∏anie 2.1. Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów
niebezpiecznych oraz 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich.
Termin og∏oszenia naboru uzale˝niony jest od uwolnienia cz´Êci alokacji zarezerwowanej obecnie na
projekty umieszczone na LiÊcie
projektów indywidualnych lub zgody
MRR na nadkontraktacj´ w ramach
dzia∏ania 2.
OÊ priorytetowa III. Zarzàdzanie
zasobami i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska.
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Dla dzia∏aƒ:
– 4.2 Racjonalizacja gospodarki
zasobami i odpadami w przedsi´biorstwach
– 4.3 Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie wdra˝ania najlepszych technik (BAT)
– 4.4 Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej
– 4.6 Wsparcie dla przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych ni˝
komunalne
nie planuje si´ og∏oszenia kolejnych
konkursów ze wzgl´du na wyczerpanie alokacji.
Dzia∏anie 4.5 Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie ochrony
powietrza.
Termin naboru – marzec/kwiecieƒ
2010 r.
OÊ priorytetowa V. Ochrona
przyrody i kszta∏towanie postaw
ekologicznych.
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Dzia∏anie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych
oraz zachowanie ró˝norodnoÊci
gatunkowej
– 5.1.3. Budowa lub modernizacja ma∏ej infrastruktury s∏u˝àcej
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmiernà i niekontrolowanà presjà turystów.
Termin naboru – czerwiec/
lipiec 2010 r.
– 5.1.1. Ochrona gatunków i siedlisk in-situ.
Termin naboru – lipiec/sierpieƒ
2010 r.
Dla dzia∏aƒ:
– 5.2 Zwi´kszenie dro˝noÊci korytarzy ekologicznych
– 5.3 Opracowanie planów ochrony
– 5.4 Kszta∏towanie postaw spo∏ecznych sprzyjajàcych ochronie
Êrodowiska, w tym ró˝norodnoÊci
biologicznej
nie planuje si´ og∏aszania kolejnych konkursów.
Wst´pny harmonogram
og∏aszania naboru
wniosków o dofinansowanie w 2011 r.
w ramach osi I-V POIiÂ
OÊ priorytetowa I. Gospodarka
wodno-Êciekowa.
Nie planuje si´ og∏oszenia kolejnego konkursu. Og∏oszone dotychczas konkursy oraz Lista projektów
indywidualnych wyczerpujà dost´pnà
www.dashofer.pl
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alokacj´ na I oÊ.
OÊ priorytetowa II. Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi.
Nie planuje si´ og∏aszania kolejnych
konkursów.
OÊ priorytetowa III. Zarzàdzanie
zasobami i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska.
Wybór projektów jedynie w trybie
indywidualnym.
OÊ priorytetowa IV. Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska.
Dzia∏anie 4.1 Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego.

Planowany termin og∏oszenia naboru
– 2 konkursy: I i II pó∏rocze 2011 r.
Dla dzia∏aƒ:
– 4.2 Racjonalizacja gospodarki
zasobami i odpadami w przedsi´biorstwach
– 4.3 Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie wdra˝ania najlepszych
technik (BAT)
– 4.4 Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej
– 4.5 Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie ochrony powietrza
– 4.6 Wsparcie dla przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych ni˝ komunalne
nie planuje si´ og∏oszenia kolejnych
konkursów ze wzgl´du na wyczerpanie alokacji.

OÊ priorytetowa V. Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych.
Dla dzia∏aƒ:
– 5.1 Wspieranie kompleksowych
projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)
na obszarach chronionych oraz
zachowanie ró˝norodnoÊci gatunkowej
– 5.2 Zwi´kszenie dro˝noÊci korytarzy ekologicznych
– 5.3 Opracowanie planów ochrony
– 5.4 Kszta∏towanie postaw spo∏ecznych sprzyjajàcych ochronie
Êrodowiska, w tym ró˝norodnoÊci biologicznej
nie planuje si´ og∏aszania kolejnych
konkursów ze wzgl´du na wyczerpanie alokacji.
■
Redakcja

Finanse
„System Zielonych Inwestycji – Biogazownie rolnicze” – nabór
wniosków
W czerwcu 2010 roku Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej planuje
og∏oszenie naboru wniosków
w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – Biogazownie rolnicze”.

WysokoÊç alokacji Êrodków dla tego
naboru jest uzale˝niona od wielkoÊci wp∏ywów pochodzàcych ze
sprzeda˝y przez Polsk´ jednostek

przyznanej emisji (Assigned Amount
Units; AAU) w ramach handlu jednostkami AAU prowadzonego na
podstawie art. 17 Protoko∏u z Kioto.
Planuje si´ udzielanie dofinansowania w formie:
➢ dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia ze
Êrodków pochodzàcych z transakcji sprzeda˝y jednostek AAU
lub z innych Êrodków NFOÂiGW,

➢ po˝yczki stanowiàcej do 45%
kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Koszt ca∏kowity nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 10 mln z∏.
Projekt programu mo˝na znaleêç
na stronie NFOÂiGW.
■
Redakcja

Finanse
Nabór wniosków – Dzia∏anie 9.4
Ministerstwo Gospodarki, pe∏niàce
rol´ Instytucji PoÊredniczàcej POIiÂ,
og∏asza nabór w trybie konkursowym zamkni´tym nr 2/POIiÂ/9.4/
2010 wniosków o dofinansowanie
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
i krajowych Êrodków publicznych
w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko

www.dashofer.pl

2007-2013 Priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna
Êrodowisku i efektywnoÊç energetyczna, Dzia∏anie 9.4 Wytwarzanie energii ze êróde∏ odnawialnych.

Dzia∏anie to obejmuje inwestycje
w zakresie budowy jednostek wy-

twarzania energii elektrycznej lub
ciep∏a ze êróde∏ odnawialnych, tj.:
➢ Budowa lub zwi´kszenie mocy
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej, wykorzystujàcych
energi´ wiatru, wody w ma∏ych
elektrowniach wodnych do
10 MW, biogazu lub biomasy.
➢ Budowa lub zwi´kszenie mocy
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jednostek wytwarzania ciep∏a
przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub s∏onecznej.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogà wyst´powaç:
➢ Przedsi´biorcy.
➢ Jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich grupy – zwiàzki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
➢ Podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji obowiàzków w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
➢ KoÊcio∏y, koÊcielne osoby prawne
i ich stowarzyszenia oraz inne
zwiàzki wyznaniowe.
Dofinansowanie
Na realizacj´ projektów wy∏onionych do dofinansowania w ramach
konkursu dost´pna jest kwota 195 mln
PLN. Dodatkowo zabezpieczono
20% kwoty ca∏ej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na dany nabór,
stanowiàcà rezerw´ kursowà oraz
rezerw´ zabezpieczajàcà.
Minimalna wartoÊç projektu: 20 mln
PLN z zastrze˝eniem nast´pujàcych wyjàtków:
➢ dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN,
➢ dla inwestycji w zakresie budowy
lub rozbudowy ma∏ych elektrowni wodnych – 10 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 mln PLN.
Maksymalny udzia∏ dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych
na poziomie projektu – zgodnie
z maksymalnym dopuszczalnym
pu∏apem pomocy publicznej okreÊlonym w programie pomocowym.

Termin naboru
Nabór wniosków o dofinansowanie
projektów prowadzony jest w terminie od 17 maja do 31 maja 2010 r.
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie
10 kwietnia 2010 r.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Êwiadczeniu us∏ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278) zmieniajàca:
– Ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947);
– Ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
– Ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz.U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002);
– Ustaw´ z dnia 7 sierpnia 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);
– Ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz.U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 849).
8 kwietnia 2010 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie
sposobu post´powania przy szacowaniu szkód oraz wyp∏at odszkodowaƒ za szkody w uprawach i p∏odach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).
25 marca 2010 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych procesu przetwarzania zu˝ytych
baterii kwasowo-o∏owiowych i zu˝ytych akumulatorów kwasowo-o∏owiowych (Dz.U. Nr 36, poz. 201).
23 marca 2010 r.
Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz.U. Nr 34, poz. 180).
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