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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
kwietniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o poselskim projekcie Ustawy o odpadach, który zak∏ada zmniejszenie kary
za brak zbiorczych zestawieƒ danych
o odpadach.

www.dashofer.pl

Opublikowane zosta∏y zalecenia
nr 14/2011 Instytucji Zarzàdzajàcej Programem Infrastruktura
i Ârodowisko w sprawie procedur
∏àczenia Êrodków UE z modelem
PPP w projektach odpadowych
w ramach Dzia∏ania 2.1 POIiÂ.
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■ Temat numeru
●
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Majàc na uwadze przepisy Ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, które
stanowià, ˝e w ramach programu
dofinansowane mogà byç tak˝e
projekty realizowane w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego,
Instytucja Zarzàdzajàca POIiÂ uzna∏a
za celowe:
➢ przedstawienie wskazówek dla
beneficjentów oraz instytucji
systemu POIiÂ w sektorze Êrodowiska, weryfikujàcych wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Dzia∏ania 2.1 POIiÂ

w zakresie harmonogramu ∏àczenia Êrodków UE z modelem PPP
oraz
➢ opracowanie mechanizmu umo˝liwiajàcego warunkowà akceptacj´ projektów realizowanych
w ramach PPP w umowie o dofinansowanie.

✔

WA˚NE!

Zalecenia majà zastosowanie do
projektów, w których nie zosta∏ jeszcze wybrany partner prywatny.

Podstawowy dokument uzasadniajàcy koniecznoÊç dofinansowania
projektu ze Êrodków UE stanowi
sporzàdzone dla niego studium wykonalnoÊci, które jest za∏àcznikiem
do wniosku o dofinansowanie.
Studium zawiera d∏ugoterminowà
prognoz´ finansowà i prawnà wyko-

Wszystkim naszym Czytelnikom ˝yczymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Âwiàt Wielkanocnych.
Redakcja miesi´cznika „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
Omówienie nowych projektów aktów
prawnych: Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska oraz Rozporzàdzenia w sprawie op∏at za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku, znajdà Paƒstwo w dziale
Porady prawne.
Tematem numeru jest zagadnienie,
czy mo˝na odzyskaç od wprowadzajàcego poniesiony koszt gospodarowania
odpadami za wyeksportowany sprz´t?
W dziale Finanse informujemy o naborach wniosków oraz o nowych zasadach
dofinansowania w ramach programu
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów.

Zach´cam do zapoznania si´ 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 Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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nalnoÊci projektu. Prognoza obejmuje wszelkie dochody (przychody
i koszty) generowane przez projekt,
które pomniejszajà wysokoÊç wydatków kwalifikowalnych, stanowiàcych podstaw´ do dofinansowania ze Êrodków POIiÂ.

WysokoÊç udzia∏u Êrodków UE
w ramach POIiÂ wynika z wyliczeƒ
dokonanych na podstawie luki finansowej zgodnie z Wytycznymi do
przygotowania inwestycji w zakresie Êrodowiska wspó∏finansowanych
przez Fundusz SpójnoÊci i Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego
w latach 2007-2013. Natomiast
Êrodki stanowiàce wk∏ad w∏asny
Beneficjenta na realizacj´ projektu
mogà pochodziç z publicznych lub
prywatnych Êrodków.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kary za ucià˝liwoÊç zapachowà
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska zosta∏y opublikowane za∏o˝enia do projektu ustawy o przeciwdzia∏aniu ucià˝liwoÊci zapachowej.

WÊród wielu zagro˝eƒ i ucià˝liwoÊci zwiàzanych z niektórymi
aspektami funkcjonowania gospodarki, istotnym zagadnieniem jest
kwestia ucià˝liwoÊci zapachowej.
W Polsce od wielu lat zwi´ksza si´
liczba skarg spowodowanych oddzia∏ywaniem substancji zapachowo
czynnych. Kierowane do Inspekcji
Ochrony Ârodowiska skargi na
ucià˝liwoÊç zapachowà stanowià
obecnie ok. 50% wszystkich skarg
dotyczàcych zanieczyszczenia powietrza.
èród∏em ucià˝liwoÊci zapachowych
sà najcz´Êciej obiekty produkcji zwierz´cej (du˝e fermy trzody chlewnej,
drobiu, zwierzàt futerkowych, uboj-

nie), stosowanie nawozów naturalnych, procesy oczyszczania Êcieków, unieszkodliwiania i odzysku
odpadów oraz zak∏ady przemys∏owe,
takie jak mleczarnie, cukrownie,
garbarnie, bazy i stacje paliw, jak
równie˝ zak∏ady chemiczne o okreÊlonym profilu produkcji. Uj´cie
subiektywnych odczuç, jakimi sà
pejoratywne wra˝enia zapachowe,
w formie obiektywnych i w∏aÊciwych w ka˝dych warunkach standardów i procedur jest zadaniem
bardzo z∏o˝onym, a jednoczeÊnie
spo∏ecznie po˝àdanym.
Ocena jakoÊci zapachowej ma byç
przeprowadzana z zastosowaniem
metody sensorycznej z wykorzystaniem grupy sensorycznej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normie
PN-EN 13725:2007 „JakoÊç powietrza – Oznaczanie st´˝enia zapachowego metodà olfaktometrii
dynamicznej”.

✔

WA˚NE!

Je˝eli w wyniku przeprowadzenia
oceny jakoÊci zapachowej powietrza
stwierdzone zosta∏o wyst´powanie
ucià˝liwoÊci zapachowej, w∏aÊciwy
organ wyda decyzj´, w której ustali
dzia∏ania, jakie majà byç podj´te
w celu eliminacji lub ograniczenia
ww. ucià˝liwoÊci, bioràc pod uwag´
wnioski i dowody przedstawione
przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç powodujàcà t´ ucià˝liwoÊç,
uwzgl´dniajàc warunki techniczne,
ekonomiczne oraz interes spo∏eczny.

Przed wydaniem decyzji organ
zasi´ga∏by opinii wojewódzkiej
inspekcji ochrony Êrodowiska w zakresie dzia∏aƒ, jakie majà byç podj´te dla eliminacji lub ograniczenia
ucià˝liwoÊci zapachowych.
Decyzja, o której mowa powy˝ej,
b´dzie zobowiàzywaç podmiot
odpowiedzialny za emisje do podj´cia dzia∏aƒ, majàcych na celu elimi-

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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nacj´ lub ograniczenie ucià˝liwoÊci
zapachowej.
Kary administracyjne
W celu zwi´kszenia stopnia wykonania decyzji majà zostaç wprowadzone dodatkowe bodêce ekonomiczne w postaci mo˝liwoÊci nak∏adania kar administracyjnych
na podmiot niewykonujàcy decyzji.
Ten instrument finansowy ma stanowiç bodziec do podejmowania dzia∏aƒ na rzecz ograniczenia lub ca∏kowitego wyeliminowania ucià˝liwoÊci zapachowej (kary b´dà mog∏y
byç zawieszane, odraczane czy
umarzane) i b´dà stanowi∏y dochód
w∏aÊciwych organów (fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej, bud˝ety jednostek samo-

rzàdu terytorialnego).
Ârodki te majà byç wykorzystywane
wy∏àcznie na dzia∏ania zwiàzane
z ograniczeniem lub wyeliminowaniem ucià˝liwoÊci zapachowej.
WysokoÊç kar
Je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie dostosuje (w terminie
okreÊlonym w decyzji administracyjnej) prowadzonej dzia∏alnoÊci
do sposobu post´powania zmierzajàcego do wyeliminowania albo ograniczenia ucià˝liwoÊci zapachowej
wskazanego w decyzjach, zostanie
obcià˝ony karà administracyjnà.

nej dzia∏alnoÊci do sposobu post´powania zmierzajàcego do wyeliminowania albo ograniczenia ucià˝liwoÊci zapachowej wskazanego
w decyzji powinna wynosiç:
1) w przypadku podmiotu, którego
powszechne albo zwyk∏e korzystanie ze Êrodowiska powoduje
ucià˝liwoÊç zapachowà – 50 z∏,
2) w przypadku podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç powodujàcà ucià˝liwoÊç zapachowà,
w ramach innego ni˝ powszechne
lub zwyk∏e korzystanie ze Êrodowiska:
a) podmiot prowadzàcy ma∏e
przedsi´biorstwo lub mikroprzedsi´biorstwo – 500 z∏,
b) pozosta∏e podmioty – 1000 z∏.

WysokoÊç kary za ka˝dy dzieƒ
zw∏oki w dostosowaniu prowadzo-

Redakcja

AktualnoÊci
Zmiana w Programie Infrastruktura i Ârodowisko
6 kwietnia odby∏o si´ XV posiedzenie Komitetu Monitorujàcego
Program Infrastruktura i Ârodowisko (POIiÂ).

Najwa˝niejszym punktem spotkania
by∏o przyj´cie zmian w Programie.
Dotyczy∏y one m.in. wskaêników
produktu i rezultatu oraz opisów
priorytetów. Zwiàzane by∏y równie˝
z podzia∏em dodatkowych funduszy
– ponad 157 mln euro z krajowej
rezerwy wykonania oraz 267 mln
euro z dostosowania technicznego.
Dokonano tak˝e przesuni´ç Êrodków mi´dzy priorytetami.
W wyniku decyzji cz∏onków Komitetu zwi´kszy∏ si´ bud˝et nast´pujàcych priorytetów:
➢ Priorytet I – Gospodarka wodno-Êciekowa.
➢ Priorytet IV – Przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska.
➢ Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieç TEN-T.
➢ Priorytet VIII – Bezpieczeƒstwo
transportu i krajowe sieci transwww.dashofer.pl

portowe.

➢ Priorytet XI – Kultura i dziedzictwo kulturowe.
➢ Priorytet XII – Bezpieczeƒstwo
zdrowotne i poprawa efektywnoÊci systemu ochrony zdrowia.
➢ Priorytet XIII – Infrastruktura
szkolnictwa wy˝szego.
Zmiany w sektorze
Êrodowiska
Rodzaje zmian:
a) wskaêniki:
– rezygnacja ze wskaênika (III
priorytet),
– zmiana (ograniczenie) wartoÊci docelowej (I, II, III, V
priorytet),
– zmiana êród∏a pomiaru (I, II,
III priorytet),
– zmiana nazwy/redefinicja (I,
III, V priorytet);
b) opis osi priorytetowej;
c) finansowe:
– dodatkowa alokacja z DT
(I priorytet),
– realokacja (z II na I priorytet, z XIV na IV priorytet),

– zmiana stopy dofinansowania (IV priorytet).
Dane wskazujàce êród∏a realokacji,
dodatkowej alokacji w podziale
na poszczególne priorytety:
➢ Priorytet I – dodatkowa alokacja
UE w wysokoÊci 358 874 059
euro, która b´dzie pochodziç z:
– dostosowania technicznego
(170 000 000 euro) oraz
– realokacji z II priorytetu
POIiÂ (188 874 059 euro).
➢ Priorytet II – realokacja Êrodków
UE w wysokoÊci 188 874 059
euro.
➢ Priorytet IV – dodatkowa alokacja UE w wysokoÊci 50 000 000
euro, która b´dzie pochodziç
z realokacji z priorytetu XIV
POIiÂ (50 000 000 euro).
Zmiany muszà jeszcze zostaç zaakceptowane przez Rad´ Ministrów
i Komisj´ Europejskà.
■
Redakcja
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AktualnoÊci
Mniejsze kary za brak sprawozdaƒ o odpadach
Oby∏o si´ 1. czytanie poselskiego
projektu Ustawy o zmianie ustawy
o odpadach. Dotyczy on zmian
w zakresie sankcji zwiàzanych
z obowiàzkiem prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporzàdzenia
zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i iloÊci odpadów, sposobach gospodarowania nimi,
instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Komisja ochrony Êrodowiska, zasobów naturalnych i leÊnictwa przyj´∏a sprawozdanie w tej sprawie.
Teraz projekt trafi do drugiego
czytania.
Potrzeba dokonania zmian w Ustawie o odpadach wynika z koniecz-

noÊci zmiany w zakresie sankcji
zwiàzanych z obowiàzkiem prowadzenia ewidencji odpadów oraz
sporzàdzaniem zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloÊci
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów.
Brak elastycznoÊci przy wymierzaniu kary spowodowa∏, ˝e przepis ten
nie sprawdzi∏ si´ w praktyce.

✔

WA˚NE!

Do ustawy ma zostaç dodany zapis,
˝e za niewywiàzywanie si´ z obowiàzku
prowadzenia ewidencji odpadów
lub wykonywanie go niezgodnie ze
stanem rzeczywistym zostanie na∏o˝ona kara grzywny.

Projekt zak∏ada równie˝ zmniejszenie kary pieni´˝nej za brak
zbiorczego zestawienia danych:
➢ je˝eli posiadacz odpadów, wbrew
obowiàzkowi, nie przekazuje
zbiorczego zestawienia danych,
podlega karze grzywny w wysokoÊci 500 z∏,
➢ w przypadku nieprzekazania
zbiorczego zestawienia danych
w terminie okreÊlonym w decyzji
o wymierzeniu kary pieni´˝nej,
posiadacz odpadów podlega
karze pieni´˝nej w wysokoÊci
2000 z∏. Kara ta mo˝e byç wymierzana wielokrotnie, z tym,
˝e ∏àczna wysokoÊç kar pieni´˝nych za dany rok kalendarzowy
nie mo˝e przekroczyç 10 000 z∏.
Redakcja

AktualnoÊci
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
W ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2004-2009 zakontraktowano ju˝
100% alokacji, czyli kwot´ ponad
528 mln euro. Ârodki te zosta∏y
przeznaczane na realizacj´ 413 projektów w ramach 10 obszarów
priorytetowych oraz 6 grantów
blokowych.

Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) stanowi 25 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein i Islandia. Polska sta∏a si´
cz∏onkiem EOG na mocy podpisanej 14 paêdziernika 2003 r. przez
przedstawiciela Rzàdu Polskiego
(Ministra Spraw Zagranicznych
RP) Umowy o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednym z elementów podpisanej
umowy by∏o przyznanie Polsce
Êrodków finansowych w postaci
dwóch instrumentów: Mechanizmu

4

Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Podstawowym celem mechanizmów jest realizacja przedsi´wzi´ç
prorozwojowych, przyczyniajàcych
si´ do zmniejszenia ró˝nic spo∏ecznych i ekonomicznych w obr´bie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Realizacja projektów
z zakresu ochrony
Êrodowiska
Projekty z zakresu ochrony Êrodowiska sà najszybciej realizowane.
W ramach projektu 2.8 Ochrona Êrodowiska, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wzmocnienia zdolnoÊci
administracyjnych do wprowadzania w ˝ycie odpowiednich przepisów
istotnych dla realizacji projektów
inwestycyjnych wykorzystano ju˝

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2011

97,03% dost´pnych funduszy.
Z kolei na realizacj´ projektu 2.1
Ochrona Êrodowiska, w tym Êrodowiska ludzkiego, m.in. przez redukcj´
zanieczyszczeƒ i promowanie odnawialnych êróde∏ energii wydatkowano 91,07% Êrodków.
Podczas trwania trzech naborów
w ramach trzech priorytetów Êrodowiskowych spoÊród 1094 z∏o˝onych wniosków, 158 otrzyma∏o
decyzje o dofinansowaniu. Taka sama
by∏a równie˝ liczba umów finansowych drugiego stopnia, tj. mi´dzy
Beneficjentem a Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, które podpisano
na ∏àcznà kwot´ 112 148 371 euro.
Dotàd zakoƒczono 75 projektów.
W ramach tych priorytetów realizowane sà projekty m.in. z zakresu
termomodernizacji obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, budowy sieci
www.dashofer.pl
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kanalizacyjnych i wodociàgów,
a tak˝e rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni Êcieków, podnoszenia
ÊwiadomoÊci oraz wiedzy mieszkaƒców w zakresie ochrony Êrodowiska i gospodarki odpadami, doposa˝enia jednostek bud˝etowych
w nowoczesnà aparatur´ kontrolno-pomiarowà.
Mechanizmy finansowe
2009-2014
28 lipca 2010 r. mi´dzy Unià Euro-

pejskà a Islandià, Liechtensteinem
i Norwegià zosta∏o podpisane porozumienie w sprawie uruchomienia
nowej perspektywy Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Alokacja dla Polski wyniesie 578 mln euro
(z ogólnej kwoty wsparcia dla 15
cz∏onków UE, wynoszàcej 1,788 mld
euro).
Obecnie trwajà prace zmierzajàce
do podpisania umów bilateralnych
mi´dzy Polskà a Islandià, Liech-

tensteinem i Norwegià. Prawdopodobnie pierwsze nabory wniosków
– w ramach obszarów tematycznych
– mogà si´ rozpoczàç na poczàtku
2012 roku.
Obszary dofinansowania nie zosta∏y
jeszcze ostatecznie okreÊlone. Najprawdopodobniej, w ramach nowej
perspektywy, Êrodki finansowe
skierowane zostanà m.in. na wsparcie ochrony Êrodowiska.
■
Redakcja

Porady prawne
Projekt zmiany Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
Obecnie przygotowywana jest
zmiana Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska. Nowelizacja ma na
celu umo˝liwienie NFOÂiGW przekazywania Êrodków, nieb´dàcych
przychodami obj´tymi zobowiàzaniami wieloletnimi z umów
sprzeda˝y jednostek przyznanej
emisji, na dochody bud˝etu paƒstwa w celu dofinansowania zadaƒ
realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Projekt nowelizacji Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.) wynika z potrzeby wype∏nienia zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych – Porozumienia
Kopenhaskiego (Decyzja 2/CP.15),
zawartego w 18 grudnia 2009 roku
podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
w Danii.
W ramach wy˝ej wymienionego
porozumienia Polska zobligowana
jest do udzia∏u w pomocy krajom rozwijajàcym si´. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Kopenhaskiego kraje rozwini´te sà dawcami
finansowej pomocy klimatycznej
„Fast start financing” (FSF), natomiast kraje rozwijajàce si´ sà biorcami tej pomocy. Celem zapropowww.dashofer.pl

nowanych zmian jest:
➢ umo˝liwienie finansowania polskiej pomocy FSF z bud˝etu paƒstwa w ramach Êrodków uj´tych
w rezerwie celowej, o której mowa
w art. 410 c ust. 2 tej ustawy,
➢ realizacja polskiej pomocy FSF
z wykorzystaniem mechanizmów i rozwiàzaƒ stosowanych
dotychczas przez Ministra Spraw
Zagranicznych do realizacji
pomocy rozwojowej,
➢ umo˝liwienie przekazywania
Êrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOÂiGW) na
dochody bud˝etu paƒstwa w celu
dofinansowania zadaƒ zwiàzanych z FSF, realizowanych przez
Ministra Spraw Zagranicznych.
Zmiany zaproponowane
w projekcie ustawy
Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy majà na celu umo˝liwienie NFOÂiGW przekazywania
Êrodków, nieb´dàcych przychodami
obj´tymi zobowiàzaniami wieloletnimi z umów sprzeda˝y jednostek
przyznanej emisji, na dochody bud˝etu paƒstwa w celu dofinansowania
zadaƒ realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (paƒstwowà jednostk´ bud˝etowà) polegajà na:

➢ udzielaniu pomocy w ramach
mi´dzynarodowej wspó∏pracy na
rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej paƒstwom rozwijajàcym
si´, niewymienionym w Za∏àczniku I do Konwencji klimatycznej na:
– projekty i inwestycje z zakresu ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych,
– poch∏aniania lub sekwestracji
dwutlenku w´gla (CO2),
– adaptacji do zmian klimatu,
– wzmocnienia instytucjalnego;
➢ dokonywaniu wp∏at na rzecz
jednostek mi´dzynarodowych,
którym powierzono zapewnienie
funkcjonowania mechanizmów
finansowych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
w szczególnoÊci na rzecz Funduszu Adaptacyjnego oraz Zielonego Funduszu.
Wy˝ej wymienione Êrodki b´dà
przeznaczane w szczególnoÊci na
dzia∏ania w zakresie ograniczania
emisji gazów cieplarnianych, wzmocnienie instytucjonalne, adaptacje
do zmian klimatu w krajach rozwijajàcych si´.
Przekazywanie Êrodków (wp∏at)
w równowartoÊci 10% wp∏ywów
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ze sprzeda˝y jednostek przyznanej
emisji (AAU – Assigned Amount
Unit) na rzecz Fast start financing
b´dzie si´ odbywa∏o za poÊrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jako instytucji koordynujàcej wspó∏prac´ mi´dzynarodowà
oraz odpowiedzialnej za realizacj´
polityki wspó∏pracy rozwojowej.

✔

WA˚NE!

Przekazywanie Êrodków na dochody
bud˝etu paƒstwa w celu dofinansowania zadaƒ realizowanych przez MSZ
b´dzie nast´powa∏o w sposób okreÊlony w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska

i gospodarki wodne] (Dz.U. Nr 226,
poz. 1479).

potwierdzajàcych realizacj´ zadaƒ
przekazywanych przez MSZ.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 41 ust. 2 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, przekazanie
Êrodków odbywa∏oby si´ za zgodà
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowa∏oby zadania
zwiàzane z FSF ze Êrodków uzyskanych z podzielonej rezerwy celowej, o której mowa w art. 410 c ust. 2
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska.

Ze wzgl´du na charakter zapisów
w Porozumieniu Kopenhaskim Êrodki
nie mogà pochodziç bezpoÊrednio
z umów sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji, zawieranych na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070,
z póên. zm.).

Zadania NFOÂiGW w zakresie
rozliczania Êrodków wydatkowanych przez MSZ oraz dokonywania
kontroli realizacji zadaƒ w ramach
FSF, b´dà ograniczone wy∏àcznie
do kontroli i weryfikacji dokumentów

Unia Europejska zobowiàza∏a si´
do zapewnienia w ramach Êrodków
na FSF kwoty 2,4 mld euro rocznie
w latach 2010-2012, czyli w sumie
7,2 mld euro.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
– projekt rozporzàdzenia
Od d∏u˝szego czasu trwajà prace
nad projektem rozporzàdzenia
w sprawie op∏at za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku. Niniejszy projekt rozporzàdzenia Rady
Ministrów stanowi realizacj´ upowa˝nienia zawartego w art. 290
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.).

Znaczàcy wzrost op∏at za sk∏adowanie odpadów powinien w pierwszej
kolejnoÊci przyczyniç si´ do wykorzystania dost´pnych wydajnoÊci
istniejàcych instalacji do przetwarzania odpadów, ich niezb´dnych
modernizacji, a tak˝e do podj´cia
nowych projektów inwestycyjnych,
równie˝ przy wykorzystaniu Êrodków funduszy UE.

WysokoÊç aktualnych stawek za
sk∏adowanie odpadów na rok 2011
reguluje obwieszczenie Ministra
Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika
2010 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74,
poz. 945). Stopniowy wzrost stawek za sk∏adowanie odpadów, z ich
projekcjà na kolejne 4 lata, s∏u˝y
stworzeniu efektywnego narz´dzia
ekonomicznego, które powinno
przyczyniç si´ do wzrostu udzia∏u
innych metod przetwarzania odpadów ni˝ sk∏adowanie.

W projekcie rozporzàdzenia zaproponowano zmian´ polegajàcà na
pogrupowaniu rodzajów odpadów
w wi´ksze zbiory i wprowadzenie tylko
czterech stawek op∏at za sk∏adowanie odpadów.
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✔

WA˚NE!

Jednostkowe stawki
op∏aty w z∏/ton´ za
umieszczenie odpadów
na sk∏adowisku
Projekt przewiduje jednostkowe
stawki op∏aty w z∏/ton´ za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
w latach 2012, 2013, 2014 i 2015,
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z podzia∏em tylko na czery rodzaje
odpadów:
➢ Odpady oznaczone kodami 17 06
01* oraz 17 06 05*, 16 82 01*,
16 82 02 (0- rok 2012/0- r.2013
/0- r.2014/0 r. 2015 z∏/Mg).
➢ Odpady oboj´tne oraz fosfogipsy
(b´dàce w stanie wolnym lub
ustabilizowane ˝u˝lami, popio∏ami paleniskowymi lub py∏ami
z kot∏ów) (11/12/13/14 z∏/Mg).
➢ Odpady inne ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne (35/40/45/50 z∏/Mg).
➢ Odpady opakowaniowe, odpady
komunalne, odpady palne, odpady
pochodzàce z mechanicznej
obróbki odpadów, odpady metali
pochodzàce z rozbiórki i demonta˝u oraz odpady niebezpieczne
(140/160/180/200 z∏/Mg).
Odpady z tlenowego i beztlenowego
rozk∏adu odpadów komunalnych
b´dà mog∏y byç kwalifikowane do
odpadów innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne, jeÊli zostanà poddane procesom biologicznego przetwarzania
odpadów, spe∏niajàcym poni˝sze
www.dashofer.pl

Nr 4/2011
wymagania:
➢ w warunkach tlenowych: zmieszane odpady komunalne by∏y
przetwarzane w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego
oraz regularnym przerzucaniem
odpadów (co najmniej raz w tygodniu), przy czym proces ten
trwa od 8 do 12 tygodni, w tym
co najmniej 2 tygodnie w zamkni´tym reaktorze lub w hali,
➢ w warunkach beztlenowych i tlenowych: odpady komunalne by∏y
przetwarzane w procesie dwustopniowym, w pierwszym stopniu
fermentacja mezofilowa przez
minimum 20 dni lub termofilowa
przez minimum 12 dni, w drugim stopniu – stabilizacja tlenowa
z aktywnym napowietrzaniem,
z ujmowaniem i oczyszczaniem
powietrza procesowego oraz
regularnym przerzucaniem odpadów (co najmniej raz w tygodniu)
przez okres minimum 2 tygodni.
W przeciwnym razie b´dà zaliczane do grupy o najwy˝szej stawce
op∏aty.
W 2011 r. stawka jednostkowa za
sk∏adowanie zmieszanych odpadów komunalnych b´dzie wynosiç
107,85 z∏, natomiast w propozycji
na 2012 r. stawka ta ma byç podwy˝-

szona do 140 z∏ tak, aby w 2015 r.
osiàgn´∏a poziom 200 z∏.
JednoczeÊnie nale˝y przypomnieç,
i˝ ca∏kowita cena za przyj´cie odpadów na sk∏adowisku, zgodnie z art. 61
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351)
powinna uwzgl´dniaç dodatkowo
koszty budowy, eksploatacji, zamkni´cia, rekultywacji, monitorowania
i nadzorowania sk∏adowiska odpadów, co w efekcie zwi´kszy koszt
stosowania tej metody nawet do
350-400 z∏, czyniàc jà, w porównaniu
do innych (taƒszych) metod przekszta∏cania, nieatrakcyjnà finansowo.
Tà samà stawkà op∏aty obj´to równie˝ odpady palne (ulegajàce spaleniu w procesach autotermicznych,
bez dodatku energii z zewnàtrz),
aby zapewniç op∏acalnoÊç ich wykorzystania do produkcji paliw alternatywnych, a tym samym wykorzystania w∏aÊciwoÊci energetycznych odpadów – zgodnie z hierarchià
post´powania z odpadami.
Równie˝ odpady pochodzàce z mechanicznej obróbki odpadów, wymienione w podgrupie 19 12, zgodnie
z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206), odpady metali

pochodzàce z rozbiórki i demonta˝u
oraz odpady niebezpieczne b´dà
obj´te tà stawkà.
Na potrzeby tego rozporzàdzenia
dla stawki odpadów „4 rodzaju” podano definicj´ odpadów palnych:
„Odpady palne to odpady ulegajàce
spaleniu w procesach autotermicznych, bez dodatku energii z zewnàtrz”.
Obecnie nigdzie w obowiàzujàcych
przepisach nie ma definicji odpadów
palnych, jest natomiast od 2011 r.
zakaz sk∏adowania odpadów palnych selektywnie, a wi´c podana
stawka dla takich odpadów b´dzie do
zastosowania przy naliczaniu op∏aty
podwy˝szonej i kar.
Uwodnienie odpadów
Uwodnienie odpadów b´dzie mo˝na
w op∏acie uwzgl´dniaç wed∏ug dotychczasowego wzoru do obliczenia
jednostkowej stawki Q = (100 – W)
x 0,01 x n x q, ale:
➢ tylko za sk∏adowanie w okresie
do 31 grudnia 2012 r.,
➢ tylko dla odpadów zawierajàcych wod´ w iloÊci co najmniej
60%, dla których wspó∏czynnik
„n” jest w dotychczasowej wysokoÊci.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Op∏aty podwy˝szone i kary za korzystanie ze Êrodowiska
W przypadku korzystania ze
Êrodowiska z przekroczeniem
lub naruszeniem warunków okreÊlonych w pozwoleniu lub innej
decyzji, podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska podlega administracyjnej karze pieni´˝nej. W przypadku braku wymaganego pozwolenia, ponosi op∏aty podwy˝szone.

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ma obowiàzek sporzàdzania
sprawozdaƒ z zakresu korzystania
www.dashofer.pl

ze Êrodowiska oraz uiszczania
op∏at. Op∏aty wnosi si´ za:
➢ Wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza: procesy technologiczne, prze∏adunek benzyn
silnikowych, kot∏y, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu.
➢ Pobór wód – z w∏asnych uj´ç:
wody podziemne, powierzchniowe
➢ Wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi: Êcieki, wody ch∏odnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody

wykorzystane, odprowadzane
z obiektów chowu lub hodowli ryb
lub innych organizmów wodnych.
➢ Sk∏adowanie odpadów (obowiàzki op∏at i sprawozdaƒ od
2002 r. przejmuje zarzàdzajàcy
sk∏adowiskiem).
Podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska
Podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska jest:
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➢ przedsi´biorca oraz osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt,
ogrodnictwa, warzywnictwa itp.,
➢ jednostka organizacyjna, nieb´dàca przedsi´biorcà,
➢ osoba fizyczna, nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ustala we w∏asnym zakresie
wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi
jà na rachunek w∏aÊciwego urz´du
marsza∏kowskiego ze wzgl´du na
miejsce korzystania ze Êrodowiska.
Op∏aty za wprowadzanie
gazów lub py∏ów do
powietrza
W przypadku op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
wynikajàcych z eksploatacji urzàdzeƒ (przez które rozumie si´ niestacjonarne urzàdzenie techniczne,
w tym Êrodki transportu), op∏aty te
wnosi si´ na rachunek urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce rejestracji podmiotu
korzystajàcego ze Êrodowiska.
Op∏at´ ustala si´ wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym
korzystanie ze Êrodowiska mia∏o
miejsce. Podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska wnosi op∏at´ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
ka˝dego pó∏rocza. W tym samym
terminie nale˝y przed∏o˝yç marsza∏kowi województwa wykaz zawierajàcy informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci op∏at
oraz wysokoÊç tych op∏at.

✔

WA˚NE!

W razie korzystania ze Êrodowiska
z przekroczeniem lub naruszeniem
warunków okreÊlonych w pozwoleniu lub innej decyzji, podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi, oprócz
op∏aty, administracyjnà kar´ pieni´˝nà.

8

Je˝eli prowadzimy dzia∏alnoÊç powodujàcà korzystanie ze Êrodowiska i mamy na t´ dzia∏alnoÊç
pozwolenie, np. na wprowadzanie
gazów i py∏ów do powietrza, to p∏acimy „zwyk∏à” op∏at´ za korzystanie ze Êrodowiska (a nie podwy˝szonà), bo mamy pozwolenie.

Prawa Ochrony Ârodowiska, wed∏ug
którego za eksploatacj´ instalacji
z naruszeniem pozwolenia WIOÂ
mo˝e daç mandat 500-1000 z∏ lub
skierowaç spraw´ do sàdu, który
mo˝e wymierzyç kar´ aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny
w wysokoÊci od 20 do 5 000 z∏.

Je˝eli pomiary np. emisji wykaza∏y
przekroczenie dopuszczalnej emisji
zanieczyszczenia, w takim przypadku za emisj´ nale˝y, oprócz
zwyk∏ej op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska, tak˝e zap∏aciç administracyjnà kar´ pieni´˝nà.

Rygorystyczne kary wymierzane sà
te˝ w przypadku wytwarzania odpadów bez wymaganego pozwolenia
i w takim przypadku korzystajàcy ze
Êrodowiska podlega odpowiedzialnoÊci karnej:
➢ za eksploatacj´ instalacji z naruszeniem pozwolenia (pozwolenie
zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów) WIOÂ mo˝e
daç mandat 500 z∏ lub skierowaç
spraw´ do sàdu, który mo˝e wymierzyç kar´ aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny
w wysokoÊci od 20 do 5 000 z∏,
➢ za naruszenie decyzji (oprócz
pozwoleƒ) WIOÂ wymierza kar´
5 000 z∏ w przypadku wytwarzania odpadów i 10 000 z∏
w przypadku zbierania, odzysku
unieszkodliwiania lub transportu
odpadów.

✔

UWAGA!

Je˝eli prowadzimy dzia∏alnoÊç powodujàcà korzystanie ze Êrodowiska,
ale nie mamy wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza, p∏acimy podwy˝szonà
o 500% op∏at´ za korzystanie ze Êrodowiska za wszystkie emitowane
substancje ze spalania w´gla (a nie
„zwyk∏à”), bo nie mamy pozwolenia.

W razie korzystania ze Êrodowiska
z przekroczeniem lub naruszeniem
warunków okreÊlonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot,
korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi,
oprócz op∏aty, administracyjnà
kar´ pieni´˝nà.
W przypadku braku wymaganego
pozwolenia, podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub py∏ów.
Natomiast za korzystanie ze Êrodowiska z naruszeniem pozwolenia
co do iloÊci lub rodzaju gazów, lub
py∏ów wprowadzanych do powietrza
WIOÂ mo˝e wymierzyç administracyjnà kar´ pieni´˝nà.
Kar´ wymierza si´ w wysokoÊci
10-krotnej wielkoÊci jednostkowej stawki op∏at.
Ponadto korzystajàcy ze Êrodowiska podlega odpowiedzialnoÊci
karnej na podstawie art. 351 ust. 1
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WA˚NE!

Je˝eli magazynowanie odpadów jest
w miejscu nieprzeznaczonym do
magazynowania (np. w miejscu zagra˝ajàcym Êrodowisku), to wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urz´du
wyda decyzj´ nakazujàcà usuni´cie
odpadów z takiego miejsca.

Rozporzàdzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji
Ochrony Ârodowiska uprawnieƒ do
nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 149/2010 r.,
poz. 997) rozszerza od 31 sierpnia
2010 r. wykaz wykroczeƒ, za które
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska (WIOÂ) b´dzie móg∏
na∏o˝yç grzywn´ w drodze mandatu karnego.

www.dashofer.pl
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Wykaz wykroczeƒ
Pe∏ny wykaz tych wykroczeƒ obejmuje nast´pujàce ustawy:
➢ Prawo wodne
➢ o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
➢ o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych
➢ o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej
➢ Prawo ochrony Êrodowiska
➢ o odpadach
➢ o post´powaniu z substancjami
zubo˝ajàcymi i substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
➢ o substancjach i preparatach
chemicznych
➢ o nawozach i nawo˝eniu
➢ o ochronie przyrody
➢ o Inspekcji Ochrony Ârodowiska
➢ Kodeks wykroczeƒ
➢ o mi´dzynarodowym obrocie
odpadami
➢ o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
➢ o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym
➢ o odpadach wydobywczych
➢ o bateriach i akumulatorach
Mandat mo˝e byç do 500 z∏, a w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona
wykroczeƒ okreÊlonych w dwóch lub
wi´cej przepisach ustawy, mandat
mo˝e byç do 1000 z∏ (art. 96 § 1
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia – Dz.U. Nr 133/2008 r.,
poz. 848, ze zm. – art. 96, art. 9
§ 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
– Kodeks wykroczeƒ – Dz.U.
Nr 46/2010 r., poz. 275 – art. 9, 24).
Nadal, w przypadku przewidzianej
w przepisach grzywny, WIOÂ b´dzie
kierowa∏ wi´ksze wykroczenia do
sàdu, który mo˝e wymierzyç grzywn´

w wysokoÊci od 20 do 5 000 z∏,
chyba ˝e ustawa stanowi inaczej
i np. przewiduje kar´ grzywny do
50 000 z∏.
Zwolnienie z op∏at
Zwolniony z op∏at jest pobór wody:
➢ na potrzeby przerzutów wody,
➢ na potrzeby energetyki wodnej,
pod warunkiem zwrotu takiej
samej iloÊci wody, co najmniej
nie gorszej jakoÊci,
➢ powierzchniowej na potrzeby
zwiàzane z wytwarzaniem energii
cieplnej lub elektrycznej w cz´Êci
odpowiadajàcej iloÊci tej wody
odprowadzanej do odbiornika,
pod warunkiem, ˝e pobór ten
oraz odprowadzanie wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych sà zgodne
z pozwoleniem,
➢ na potrzeby funkcjonowania
pomp cieplnych oraz geotermii,
wykorzystujàcych energi´ wody
podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych
takiej samej iloÊci wody co
najmniej nie gorszej jakoÊci,
➢ na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strza∏owych do
badaƒ sejsmicznych przy u˝yciu
p∏uczki wodnej,
➢ na potrzeby chowu lub hodowli
ryb oraz innych organizmów
wodnych, pod warunkiem, ˝e
pobór ten oraz odprowadzenie
wykorzystanej wody sà zgodne
z pozwoleniem,
➢ na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi u˝ytków
rolnych i gruntów leÊnych,
➢ pochodzàcej z odwodnienia
gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zak∏adów
górniczych.
Zwolnione z op∏at jest wprowadzanie:

➢ do ziemi – Êcieków w celu rolni-

➢

➢

➢

➢

czego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie ich
wykorzystanie,
do wód – wód ch∏odniczych i wód
pochodzàcych z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli ich temperatura
nie przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wody w przypadku, gdy jest ona wy˝sza ni˝
+26°C,
do wód – wód zasolonych, je˝eli
wartoÊç sumy jonów chlorków
i siarczanów w tych wodach nie
przekracza 500 mg/l,
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,
do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych
z obiektów chowu i hodowli ryb
innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych,
o ile produkcja rozumiana jako
przyrost masy 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 1 ha powierzchni
u˝ytkowej stawów rybnych tego
obiektu w jednym roku danego
cyklu.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (POÂ) –
Dz.U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
– art. 276, 293, 298.1.4, 301, 302,
303, 309.2.

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Temat numeru

Koszty gospodarowania odpadami a eksport sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego
Zgodnie z Ustawà o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym
wprowadzajàcy sprz´t na terytorium Polski jest zobowiàzany
zapewniç, aby z chwilà sprzeda˝y
sprz´tu nabywcom nie by∏y przedstawiane poszczególne koszty
zbierania, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu. W dzia∏alnoÊci podmiotów zajmujàcych
si´ zagadnieniami zwiàzanymi
z ochronà Êrodowiska pojawia si´
pytanie, czy mo˝na odzyskaç od
wprowadzajàcego poniesiony
koszt gospodarowania odpadami
za wyeksportowany sprz´t.

Zakup sprz´tu w Polsce,
eksport za granic´
W praktyce pojawiajà si´ sytuacje,
w których przedsi´biorca kupuje
sprz´t elektryczny i elektroniczny
w Polsce, a potem eksportuje cz´Êç
tego sprz´tu do innych paƒstw na
terytorium Unii Europejskiej oraz
poza terytorium Unii Europejskiej.
Przy zakupie sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego ponosi si´ koszt
gospodarowania odpadami, przy
czym koszt gospodarowania odpadami jest doliczany do ka˝dej faktury. Pojawia si´ zatem pytanie, czy
mo˝na odzyskaç od wprowadzajàcego poniesiony koszt gospodarowania odpadami za wyeksportowany
sprz´t, skoro koszt gospodarowania
odpadami pobiera si´ w celu sfinansowania zbierania, przetwarzania,
odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu wprowadzonego na terytorium kraju.
Regulacje prawne
Jak wskazano na wst´pie, zgodnie
z Ustawà z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
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i elektronicznym (Dz.U. Nr 180,
poz. 1495, ze zmianami) – dalej zwanej „ustawà”, nabywcom nie b´dà
przedstawiane poszczególne koszty
zbierania, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu z chwilà sprzeda˝y sprz´tu. O powy˝szym przesàdza przepis art. 25 ust. 1 ustawy.

✔

WA˚NE!

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 2-7
ustawy przejÊciowo koszty gospodarowania odpadami mogà lub muszà
byç pokazywane nabywcom sprz´tu
przeznaczonego dla gospodarstw
domowych. Z przepisu art. 95 ustawy
z kolei wyraênie wynika, ˝e pokazywanie kosztów gospodarowania
odpadami ma charakter czasowy –
dla sprz´tu okreÊlonego w grupie 1
w za∏àczniku nr 1 do ustawy ma to
miejsce do dnia 13 lutego 2013 r.

Grupy i rodzaje sprz´tu elektrycznego i elektronicznego okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do ustawy to
w szczególnoÊci wielkogabarytowe
urzàdzenia ch∏odzàce, ch∏odziarki,
zamra˝alki, wentylatory elektryczne,
urzàdzenia klimatyzacyjne czy sprz´t
teleinformatyczny i telekomunikacyjny.
Wprowadzanie sprz´tu
AGD
Wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony
dla gospodarstw domowych, w przypadku sprz´tu okreÊlonego w grupach 1, 2 i 4-6 w za∏àczniku nr 1 do
ustawy (obejmujàcy wielko- i ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa
domowego, sprz´t audiowizualny,
oÊwietleniowy, narz´dzia elektryczne
i elektroniczne), ma obowiàzek
przekazaç sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym
informacj´ o wysokoÊci kosztów
gospodarowania odpadami obejmu-
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jàcych koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego ni˝
recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu.
Informacja o wysokoÊci
kosztów
W przypadku sprz´tu okreÊlonego
w grupach 3 i 7-10 w za∏àczniku nr 1
do ustawy, wprowadzajàcy sprz´t
mo˝e przekazaç sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym
informacj´ o wysokoÊci kosztów
gospodarowania odpadami, obejmujàcych koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego ni˝
recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu.
Koszty gospodarowania
odpadami jako sk∏adnik
ceny
Koszty gospodarowania odpadami,
stanowiàce cz´Êç ceny sprz´tu sà lub
mogà byç uwidaczniane jako sk∏adnik tej ceny nabywcom. Nale˝y
jednak wyjaÊniç, i˝ zgodnie z przepisem art. 27 ustawy to wprowadzajàcy sprz´t przeznaczony dla
gospodarstw domowych jest zobowiàzany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierajàcych zu˝yty sprz´t, przetwarzania,
odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych,
a wi´c to on ponosi te koszty, chocia˝ niewàtpliwie rzutujà one na
cen´ produktu.
Czy koszty
gospodarowania
odpadami sà odr´bnà
nale˝noÊcià?
Koszty gospodarowania odpadami
nie sà odr´bnà nale˝noÊcià, zgodnie
z przepisem art. 25 ust. 3 ustawy
www.dashofer.pl
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stanowià cz´Êç ceny sprz´tu, a sà
uwidaczniane jako sk∏adnik tej ceny
nabywcom.

✔

WA˚NE!

Koszty gospodarowania odpadami
odzwierciedlajà koszty faktycznie
ponoszone przez wprowadzajàcego
sprz´t.

W szczególnoÊci koszty gospodarowania odpadami nie stanowià
oddzielnej nale˝noÊci pobieranej od
nabywcy sprz´tu za gospodarowanie odpadami w postaci zu˝ytego
sprz´tu, a ich pokazanie pe∏ni jedynie rol´ informacyjnà.
Sprzedawca, który uzyskuje informacj´ o kosztach gospodarowania odpadami, jest zobowiàzany t´
informacj´ uwidoczniç nabywcy,
nie mo˝e ich wydzieliç z ceny
produktu i nie pobraç przy nabyciu sprz´tu elektrycznego lub
elektronicznego.
Obowiàzki zwiàzane z pokazywaniem kosztów gospodarowania
odpadami dotyczà przeznaczonego
dla gospodarstw domowych sprz´tu
wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju. Z drugiej strony nale˝y
pami´taç, i˝ zgodnie z art. 4 ustawy,
w masie sprz´tu lub iloÊci sprz´tu
wprowadzonego do obrotu na

terytorium kraju nie uwzgl´dnia si´
iloÊci i masy sprz´tu, który zosta∏
wyeksportowany lub sta∏ si´ przedmiotem wewnàtrzwspólnotowej
dostawy dokonanej przez wprowadzajàcego sprz´t lub innego przedsi´biorc´.
W takim przypadku producent
sprz´tu, majàc potwierdzenie, ˝e
sprz´t ten zosta∏ wyeksportowany
lub jest przedmiotem wewnàtrzwspólnotowej dostawy innego przedsi´biorcy, nie musia∏by uwzgl´dniaç masy tego sprz´tu przy organizowaniu i finansowaniu zbierania
i zagospodarowania zu˝ytego sprz´tu
z niego powstajàcego.
Rekomendowane
rozwiàzania
Ustawa o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym nie zawiera w swojej treÊci podstaw dajàcych eksporterowi lub wewnàtrzwspólnotowemu dostawcy prawo do
wystàpienia z roszczeniem o zwrot
kosztów gospodarowania odpadami,
których nie poniós∏ wprowadzajàcy
sprz´t. W takiej sytuacji celowe
wydajà si´ rekomendacje, aby negocjowaç umow´ zawieranà mi´dzy
producentem sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego a eksporterem/
wewnàtrzwspólnotwym dostawcà,
majàcà na uwadze interesy obu

stron. Umowa taka jest dozwolona
na gruncie obowiàzujàcej w polskim
prawie cywilnym zasady swobody
umów i powinna producentowi
sprz´tu elektronicznego i elektrycznego dawaç podstaw´, aby nie
wliczaç wyprodukowanego przez
niego sprz´tu jako wprowadzonego
na terytorium Polski, natomiast
eksporterowi/wewnàtrzwspólnoto
wemu dostawcy da mo˝liwoÊç uzyskania konkurencyjnej za nabywany
sprz´t elektryczny i elektroniczny.
Zgodnie z przepisem art. 3531
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93, ze zmianami) strony
zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosunek prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego treÊç lub cel nie
sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495,
ze zmianami).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, ze zmianami).

Finanse
Nowe zasady dofinansowania z NFOÂiGW projektów Ochrona
i zrównowa˝ony rozwój lasów
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
informuje, ˝e w 2011 roku w ramach Programu priorytetowego
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój
lasów obowiàzujà nowe zasady
finansowania. Maksymalnie mo˝na
uzyskaç do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,
jednak pomoc udzielana jest
w trybie po˝yczki, oprocentowanej 3,5% w skali roku i mo˝e byç

www.dashofer.pl

udzielona maksymalnie na 15 lat.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi od 500 tys. z∏.
Nabór wniosków prowadzony
jest od 1 stycznia br. do wyczerpania si´ alokacji w danym roku.

szkó∏karstwa, które zosta∏y usuni´te.
Beneficjentami po˝yczki, oprócz
PGL Lasów Polskich, mogà byç
jednostki samorzàdu terytorialnego,
Instytut Badawczy LeÊnictwa oraz
wy˝sze uczelnie, jeÊli istniejà u nich
leÊne zak∏ady doÊwiadczalne.

NFOÂiGW uznaje dotychczasowà
list´ przedsi´wzi´ç o dofinansowanie
dla jednostek PGL LP, z wyjàtkiem
dzia∏aƒ zwiàzanych z rozwojem

Program priorytetowy Ochrona
i zrównowa˝ony rozwój lasów, wdra˝any w latach 2010-2015, stawia
sobie za cel zachowanie trwa∏ej
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wielofunkcyjnoÊci lasów i ich rol´
w kszta∏towaniu Êrodowiska przyrodniczego. Przy jego pomocy ma
si´ zwi´kszyç odpornoÊç biologiczna
lasów i ich regeneracja na terenach,
na których mia∏y miejsce kl´ski
˝ywio∏owe.
Ekosystemy leÊne majà uzyskaç
wi´kszà ochron´ przed czynnikami
biotycznymi i abiotycznymi. Ma
si´ równie˝ zwi´kszyç lesistoÊç
kraju, a rekreacja i turystyka organizowana na ich obszarze ma si´
odbywaç w zgodzie z zachowaniem
ekologicznych i produkcyjnych
funkcji lasów.
Zakres tematyczny
wniosków
W tym roku o dofinansowanie mogà
si´ ubiegaç projekty dotyczàce:
➢ przebudowy drzewostanów pozostajàcych pod wp∏ywem emisji
przemys∏owych,
➢ usuwania szkód w lasach, powsta∏ych w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych i katastrof naturalnych,
➢ ochrony ekosystemów leÊnych
przed szkodami biotycznymi
i abiotycznymi, ∏àcznie z zadbaniem o bazy sprz´tu przeciwpo˝arowego, budow´ systemu obserwacji przeciwpo˝arowej i systemów ∏àcznoÊci, budow´ i przebudow´ dojazdów po˝arowych
i budow´ obiektów, zabezpieczajàcych pobór wody do celów ppo˝.,

➢ zalesiania gruntów porolnych
i nieu˝ytków,
➢ budowy albo modernizacji ma∏ej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Z∏o˝one wnioski sà oceniane pod
wzgl´dem formalnym i merytorycznym.

✔

WA˚NE!

Wniosek musi byç z∏o˝ony w terminie
i na odpowiednim formularzu, wype∏niony w sposób kompletny i zgodny
z programem priorytetowym, przedsi´wzi´cie nie mo˝e byç zakoƒczone
przed dniem z∏o˝enia wniosku, za∏o˝enia i dane dotyczàce efektu ekologicznego muszà byç wiarygodne
i mo˝liwe do osiàgni´cia, wybrana
metodyka, technologia czy przyj´te
rozwiàzania muszà byç uzasadnione
i wybrane w oparciu o analiz´ alternatywnych rozwiàzaƒ, projekt musi
mieç mo˝liwoÊç sprawnego wdra˝ania, a struktura finansowa musi byç
wykonalna i mieç zapewnionà trwa∏oÊç.

Wy∏àcznie wnioski spe∏niajàce
wszystkie wymagane kryteria majà
szans´ na pozytywne rozpatrzenie.
Koszty kwalifikowane
W sk∏ad kosztów kwalifikowanych
projektu zalicza si´ koszty:
➢ dokumentacji projektowej i technicznej,
➢ nadzoru inwestorskiego,

➢ robót budowlanych,
➢ sprz´tu i wyposa˝enia,
➢ na zakup Êrodków do zwalcza➢
➢
➢
➢
➢

nia owadzich gradacji i epifitoz,
us∏ugi zewn´trzne zwiàzane ze
zwalczaniem owadzich gradacji
i epifitoz,
koszty sadzonek i sadzenia,
prace zalesieniowe,
prace zwiàzane z odtworzeniem
lub przebudowà drzewostanów
uszkodzonych,
ekologiczne i biologiczne metody
ochrony lasu.

Umowa z NFOÂiGW precyzuje
koniecznoÊç prowadzenia przez
po˝yczkobiorc´ dokumentacji, dotyczàcej przebiegu realizacji przedsi´wzi´cia i mo˝liwoÊci jej weryfikacji. Ponadto jest zobowiàzany do
sporzàdzania sprawozdania ze
stanu jej realizacji, nie rzadziej ni˝
raz na 6 miesi´cy.
Dofinansowanie mo˝e byç przyznane,
jeÊli w ciàgu ostatnich trzech lat
NFOÂiGW nie wypowiedzia∏ wnioskodawcy umowy o dofinansowanie.
Szczegó∏owe informacje, wzór
dokumentów oraz umow´ mo˝na
znaleêç na stronach NFOÂiGW
(http://www.nfosigw.gov.pl/srodki
-krajowe/programy-priorytetowe/
ochrona-przyrody/ochrona-i-zrownowazony-rozwoj-lasow/).
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Granty Life+ dla europejskich organizacji pozarzàdowych (NGO)
Organizacje pozarzàdowe przyczyniajà si´ do rozwoju i wdra˝ania polityki oraz prawodawstwa
Wspólnoty w zakresie ochrony
Êrodowiska. Dlatego ich dzia∏ania
powinny byç wspierane z cz´Êci
bud˝etu LIFE+ przez przyznawanie na zasadach konkurencyjnoÊci
i przejrzystoÊci rocznych dotacji
operacyjnych.
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W aneksie 1. do Rozporzàdzenia
Life+ wyjaÊniono, ˝e fundusze sà
przydzielane „na dzia∏alnoÊç NGO,
które sà aktywne g∏ównie w ochronie i ulepszaniu Êrodowiska na
poziomie europejskim i w∏àczone
w rozwój i stosowanie Polityki
i ustawodawstwa spo∏ecznego”.
O przyznanie tego rodzaju funduszy
mogà staraç si´ niezale˝ne Êrodo-
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wiskowe organizacje pozarzàdowe
non-profit, które sà aktywne na poziomie europejskim, czyli prowadzà dzia∏ania i posiadajà cz∏onków
w co najmniej 3 krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Funduszy
nie przyznaje si´ narodowym NGO.
Autorzy programu uwa˝ajà, ˝e
pozarzàdowe organizacje mogà odegraç wa˝nà rol´ podczas rozwoju
www.dashofer.pl
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i wprowadzania polityki Êrodowiskowej UE przez prowadzenie dialogu ze wszystkimi udzia∏owcami.
Zaletà tego rodzaju organizacji jest
dobre zrozumienie obaw publicznych
odnoÊnie do Êrodowiska. Dzi´ki
temu mogà w pewien sposób koordynowaç i czyniç bardziej przychylnym spojrzenie organizacji paƒstwowych i obywateli w procesie
podejmowania decyzji.
NGO biorà te˝ udzia∏ w pracach przygotowawczych, grupach eksperckich
zwiàzanych z rozwojem i stosowaniem polityki Êrodowiskowej,

a tak˝e prowadzà badania. Odgrywajà równie˝ rol´ we wzroÊcie ÊwiadomoÊci i edukacji Êrodowiskowej.

✔

WA˚NE!

Organizacje, które spe∏niajà powy˝sze warunki, mogà si´ staraç o przyznanie grantów, udzielanych co roku.
Zawiadomienie o sk∏adaniu zg∏oszeƒ
publikowane jest na stronie internetowej DG Environment. Najbli˝sze,
dla grantów na rok 2012, zostanie
opublikowane jesienià br.

rozwoju i wprowadzania polityki
UE w dziedzinach priorytetowych,
zgodnie z 6th Environmental Action
Plan (Szóstym Êrodowiskowym
programem dzia∏ania), czyli zmiana
klimatu, przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna, Êrodowisko i zdrowie,
êród∏a naturalne oraz odpady.
IloÊç grantów przyznawanych co roku
ró˝ni si´ w zale˝noÊci od jakoÊci
sk∏adanych aplikacji, wnioskowanej sumy grantu i ca∏kowitego bud˝etu przewidzianego na nie.
■

Zg∏oszenia oceniane sà wed∏ug
zakresu, w którym poszczególne
organizacje przyczyniajà si´ do

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
LIFE+ – nabór wniosków i przysz∏oÊç projektu
Do 18 lipca br. mo˝na sk∏adaç
wnioski w ramach Life+. Pod koniec stycznia w Brukseli odby∏o
si´ spotkanie udzia∏owców na
temat przysz∏oÊci projektu LIFE
i kierunku przyznawania funduszy na ochron´ Êrodowiska.

W Official Journal of the European
Union z 26 lutego 2011 roku Komisja
Europejska przypomina procedury
administracyjne, zwiàzane z og∏oszeniem naboru do programu LIFE +
na 2011 rok.
Obecny nabór dotyczy tematów:
1. LIFE+ Przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna – ochrona i monitorowanie funkcjonowania systemów naturalnych i siedlisk,
z naciskiem na powstrzymanie
utraty bioró˝norodnoÊci.
2. LIFE+ Polityka i zarzàdzanie
w zakresie ochrony Êrodowiska:
– ochrona klimatu,
– woda,
– powietrze,
– gleba,
– Êrodowisko miejskie,
– ha∏as,
– chemikalia,
– Êrodowisko i zdrowie,
– êród∏a naturalne i odpady,
www.dashofer.pl

– lasy,
– innowacje,
– podejÊcie strategiczne.
3. LIFE+ Informacja i komunikacja
– rozpowszechnianie informacji
i podwy˝szenie ÊwiadomoÊci
nt. Êrodowiska, w∏àczajàc w to
zapobieganie po˝arom lasów.

Komisja Europejska informuje, ˝e
alokacji najwy˝szych kwot w ramach
tegorocznego LIFE+ dokonano dla
Niemiec (30 305 020 euro), Francji
(ponad 27 037 254 euro), Estonii
(26 307 202 euro), W∏och (23 509 232
euro), Wielkiej Brytanii (20 922 502
euro) i Polski (17 763 612 euro).

Wspó∏finansowanie

Konsultacje na temat
przysz∏oÊci LIFE

LIFE+ w ww. zakresach mo˝e wspó∏finansowaç projekt maksymalnie
do 50% wymagalnych kosztów.
Wyjàtkiem jest wspó∏finansowanie
do 75% propozycji dotyczàcych
priorytetowych siedlisk i gatunków
z dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej
w ramach LIFE+ Natura i bioró˝norodnoÊç.

Pod koniec stycznia w Brukseli
odby∏o si´ spotkanie udzia∏owców
na temat przysz∏oÊci projektu LIFE
i kierunku przyznawania funduszy
na ochron´ Êrodowiska.

Wnioski w ramach danego paƒstwa
mo˝na sk∏adaç do 18 lipca 2011 r.
Instytucje krajowe przesy∏ajà wnioski
do Komisji Europejskiej najpóêniej
do 9 wrzeÊnia 2011 r.

Z wypowiedzi delegatów wynika∏o,
˝e najwa˝niejszym priorytetem dla
tego instrumentu finansowego EU
by∏o i nadal b´dzie zabezpieczenie
wartoÊci naturalnych Êrodowiska
i zachowanie bogatej ró˝norodnoÊci
biologicznej. Nie mniej wa˝na
okaza∏a si´ zmiana klimatu.

Tegoroczny bud˝et na realizacj´
wniosków w ramach LIFE+ wynosi
267 431 506 euro. Przynajmniej 50%
tej kwoty powinno byç wyasygnowane na wsparcie zachowania natury i bioró˝norodnoÊci.

Uczestnicy spotkania omawiali
zarówno mo˝liwoÊç skupienia si´
w przysz∏oÊci na specjalnym instrumencie finansowym przeznaczonym
dla Êrodowiska, jak i przyj´cia szerokiego wachlarza tematów, które
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powinny byç obj´te refundacjà.
Udzia∏owcy poparli dalszy rozwój
finansowania kwestii Êrodowiskowych po ukoƒczeniu w 2013 roku
projektu LIFE+.

Angelo Salsi, szef zespo∏u LIFE
Nature, potwierdzi∏ wol´ Komisji
Europejskiej do w∏àczenia wszystkich udzia∏owców w projektowanie przysz∏ego instrumentu UE,

finansujàcego ochron´ Êrodowiska.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Zarzàdzanie energià w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
dzia∏ajàcy jako Krajowy operator
systemu zielonych, wkrótce og∏osi
I konkurs w ramach programu
priorytetowego System zielonych
inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cz´Êç 5) – Zarzàdzanie energià w budynkach
wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych.

wisko – dzia∏anie 9.3 lub uzyska∏y
dofinansowanie ze Êrodków
NFOÂiGW w ramach innych
programów,
➢ dofinansowanie mo˝e byç udzielone na zadanie, które nie zosta∏o
zakoƒczone (tj. odebrane protoko∏em odbioru robót) przed dniem
z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie.

h) wykorzystanie technologii
odnawialnych êróde∏ energii.
2) Wymiana oÊwietlenia wewn´trznego na energooszcz´dne (jako
dodatkowe zadania realizowane
równolegle z termomodernizacja obiektów).

Beneficjenci

1) prace przygotowawcze (w tym
koncepcje techniczne, studium
wykonalnoÊci, raport o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko), pod
warunkiem, ˝e zosta∏y wykazane
we wniosku o dofinansowanie;
2) projekty budowlane i wykonawcze;
3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych Êrodków trwa∏ych, w tym:
a) budynków i budowli (powinien
istnieç bezpoÊredni zwiàzek
miedzy nabyciem budynków
i budowli a celami przedsi´wzi´cia),
b) maszyn i urzàdzeƒ,
c) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej
zwiàzanej z nowà inwestycjà,
przy czym przez budow´ urzàdzeƒ infrastruktury technicznej rozumie si´ instalacje wewn´trzne w obiektach technologicznych, przy∏àcza doprowadzajàce media do obiektów
technologicznych, drogi i place
technologiczne, itp.;
4) koszt monta˝u i uruchomienia
Êrodków trwa∏ych;
5) koszt nabycia materia∏ów lub
robót budowlanych, pod warun-

Cel programu
Celem programu jest ograniczenie
lub unikni´cie emisji dwutlenku
w´gla przez dofinansowanie przedsi´wzi´ç poprawiajàcych efektywnoÊç
wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych.
Termin
Przewidywany termin naboru zaplanowany jest na prze∏om I i II kwarta∏u 2011 r.
Dofinansowanie
Planowana alokacja dla I konkursu
wynosi 50 mln z∏. Dofinansowanie
b´dzie udzielane w formie dotacji
w wysokoÊci do 100% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Warunki dofinansowania:
➢ minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia lub zadania powy˝ej
2 000 tys. z∏,
➢ dofinansowanie nie mo˝e objàç
zadaƒ, które uzyska∏y dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodo-
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Konkurs b´dzie skierowany do:
1. Polskiej Akademii Nauk oraz
utworzonych przez nià instytutów naukowych.
2. Paƒstwowych instytucji kultury.
3. Instytucji gospodarki bud˝etowej.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
1) Termomodernizacja budynków,
w tym zmiany wyposa˝enia
obiektów w urzàdzenia o najwy˝szych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywnoÊci energetycznej zwiàzanych
bezpoÊrednio z prowadzona
termomodernizacja obiektów
w szczególnoÊci:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewn´trznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianà êród∏a
ciep∏a),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji
technicznej dla przedsi´wzi´cia,
g) zastosowanie systemów zarzàdzania energià w budynkach,
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Koszty kwalifikowane
do dofinansowania:
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kiem, ˝e pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku z celami przedsi´wzi´cia obj´tego wsparciem;
6) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych w formie: paten-

tów, licencji, nieopatentowanej
wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzàdzania;
7) koszty nadzoru.

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Finanse
Do 27 kwietnia mo˝na sk∏adaç wnioski w ramach dzia∏ania 4.1
NFOÂiGW og∏osi∏ nabór wniosków
o dofinansowanie dla Dzia∏ania
4.1 POIiÂ – Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego i ekoznaków, w ramach Priorytetu IV
POIiÂ – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do
wymogów ochrony Êrodowiska.

Wsparcie udzielane b´dzie na dzia∏ania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego ISO 14001 i systemu
EMAS oraz certyfikowanych ekoznaków przyznawanych w oparciu
o ekologiczne kryteria atestacji.
Minimalna wartoÊç
projektu ubiegajàcego si´
o dofinansowanie
W przypadku wniosków sk∏adanych
przez ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców z województw: dolnoÊlàskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, ma∏opolskiego, pomorskiego, Êlàskiego
i zachodniopomorskiego, wartoÊç
ca∏kowita projektu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 8 000 000 PLN. Warunek
ten wynika z linii demarkacyjnej
mi´dzy programami operacyjnymi
realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnymi programami
operacyjnymi.
W wymienionych województwach
istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofinansowanie tego typu projektów
o wartoÊci mniejszej ni˝ 8 000 000
PLN, w ramach regionalnych programów operacyjnych. W pozosta∏ych przypadkach kwota minimalna
projektu nie obowiàzuje.
www.dashofer.pl

Kwota Êrodków
przeznaczonych
na dofinansowanie
projektów
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 1 049 144,97 PLN.
Kwota ta mo˝e si´ zmieniç mi´dzy
innymi na skutek fluktuacji kursu
walutowego. W momencie tworzenia listy rankingowej 10% dost´pnej
alokacji zostanie przeznaczone na
rezerw´ finansowà dla projektów,
które pozytywnie przejdà procedur´
odwo∏awczà. Ostatecznie dofinansowanie zostanie przyznane projektom
do wysokoÊci dost´pnej alokacji dla
Dzia∏ania (wyczerpania Êrodków) wyliczanej w miesiàcu, w którym nast´puje zawarcie Umowy o dofinansowanie. Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków
kwalifikowanych. Maksymalna
kwota dofinansowania projektu wynosi 400 000,00 PLN.
Koszty kwalifikowane
Do wydatków kwalifikowanych
zalicza si´ niezb´dne do realizacji
przedsi´wzi´cia wydatki spe∏niajàce kryteria kwalifikowalnoÊci
wydatków POIiÂ, poniesione na:
➢ badanie oceny funkcjonowania
przedsi´biorstwa w celu okreÊlenia mo˝liwoÊci wdro˝enia systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego,
➢ us∏ugi doradcze, ekspertyzy oraz
szkolenia zwiàzane z wdro˝eniem systemu zarzàdzania Êrodowiskowego,
➢ opracowanie dokumentacji s∏u˝àcej wdra˝aniu systemu zarzà-

➢

➢
➢

➢

➢

➢

dzania Êrodowiskowego w przedsi´biorstwie,
przeprowadzenie audytów i weryfikacji zwiàzanych z procedurà
przyznawania certyfikatu systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego,
rejestracje przedsi´biorstwa w systemie ekozarzadzania i audytu
(EMAS),
przygotowanie i publikacje deklaracji Êrodowiskowej oraz materia∏ów informacyjnych wymaganych od przedsi´biorstw zarejestrowanych w systemie EMAS,
przeprowadzenie badaƒ i audytów niezb´dnych do uzyskania
certyfikowanych oznakowaƒ
ekologicznych dla produktów
przyjaznych Êrodowisku,
opracowanie dokumentacji, w tym
raportów z badaƒ oraz innych
niezb´dnych informacji, sk∏adanych w jednostce przyznajàcej
oznakowania,
op∏aty zwiàzane z uzyskaniem
certyfikowanych oznakowaƒ
ekologicznych uiszczonych na
rzecz jednostki przyznajàcej oznakowania.

Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 11 do 27 kwietnia 2011 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin zakoƒczenia oceny wniosków zale˝y od iloÊci z∏o˝onych
wniosków. Przewiduje si´, ˝e nastàpi
to do 30 czerwca 2011 r. Wi´cej
informacji mo˝na znaleêç na stronie
internetowej www.nfosigw.gov.pl. ■
Redakcja
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Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych
– nabór wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków dla przedsi´wzi´ç w ramach programu
„Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych”.

Celem programu jest zamkni´cie
i rekultywacja sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne, niespe∏niajàcych standardów
okreÊlonych prawem lub ucià˝liwych dla Êrodowiska.
Dofinansowanie
O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç
projekty polegajàce na zamykaniu
i rekultywacji sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne,
dla których zosta∏a wydana decyzja
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàca dat´
zaprzestania przyjmowania odpadów do sk∏adowania nie póêniej
ni˝ do 31 grudnia 2009 r.
Warunkiem ubiegania si´ o przyznanie dofinansowania jest spe∏nienie nast´pujàcych kryteriów:
➢ powierzchnia rekultywowanego
obszaru, którego dotyczy wniosek,
nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 2 ha,
przy czym wniosek mo˝e dotyczyç sk∏adowisk, b´dàcych w zarzàdzaniu ró˝nych podmiotów,

➢ wartoÊç wnioskowanej kwoty
ze Êrodków NFOÂiGW na rekultywacj´ 1 ha nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏,
➢ data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlona nie póêniej
ni˝ na 31 grudnia 2014 r.
Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie b´dà kontynuowa∏y
dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych.
Koszty kwalifikowane:
1. Rekultywacja techniczna (ukszta∏towanie wierzchowiny sk∏adowiska, konstrukcja warstwy rekultywacyjnej, uporzàdkowanie
gospodarki odciekami).
2. Odgazowanie sk∏adowiska (wykonanie studni odgazowujàcych,
instalacji do pozyskania biogazu
(np. biofiltry, rurociàgi, pochodnie, instalacje elektryczne
pochodni).

3. Rekultywacja biologiczna (wprowadzenie roÊlinnoÊci).
4. Instalacje do monitoringu (np.
piezometry).
W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji
s∏u˝àcych do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociàgów s∏u˝àcych do przesy∏u biogazu
poza teren sk∏adowiska.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do 31 maja
2011 r. w kancelarii NFOÂiGW albo
przes∏aç pocztà, lub kurierem z dopiskiem „Rekultywacja – konkurs”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Wa˝ne terminy
Wa˝ne terminy
30 kwietnia
– wniesienie op∏aty eksploatacyjnej za okres od 1 stycznia do 31 marca
2011 r., wynikajàcej z Ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
– uiszczenie op∏aty z tytu∏u magazynowania substancji w górotworze lub
sk∏adowania odpadów w górotworze za okres od 1 stycznia do 31 marca
2011 r.
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