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Zmiana wzoru rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za brak sieci
zbierania pojazdów
Na stronie Ministerstwa pojawi∏ si´
projekt Rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie wzoru
rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za brak sieci
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do sk∏adania sprawozdaƒ o wysokoÊci nale˝nej op∏aty za brak sieci. ■
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AktualnoÊci
Projekt Ustawy o dost´pie do informacji
i jego ochronie oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt ustawy
o dost´pie do informacji i jego
ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Wi´kszoÊç zmian przewidywanych
w projekcie ustawy dotyczy post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. W kwestii planowanych przedsi´wzi´ç projekt rozszekonkursy ju˝ og∏oszono, a w niektórych te pierwsze ju˝ sà zakoƒczone.

Przekazuj´ w Paƒstwa
r´ce majowy numer
serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie

produktowych. Zmiany w zabezpieczeniach finansowych dotyczà zarówno
daty uiszczenia zabezpieczenia jak równie˝ jego przeznaczenia. Proponowany
termin wnoszenia takiego zabezpieczenia to koniec czerwca roku, którego to zabezpieczenie dotyczy.

Ministerstwo Ârodowiska przedstawi∏o
projekt nowelizacji ustawy o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.
Nowelizacja przewiduje zmiany w zasadach finansowania recyklingu sprz´tu
RTV i AGD, w tym zmiany w op∏atach

Polecam tak˝e temat numeru, w którym autor przedstawi∏ zagadnienie
harmonogramów og∏aszania konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Terminy, w których
mo˝na sk∏adaç projekty Êrodowiskowe
sà ró˝ne. W niektórych województwach

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer
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Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych
tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
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rza etap post´powania w sprawie
oceny oddzia∏ywania na póêniejszy
etap procesu inwestycyjnego. Oznacza to, ˝e kwestie ochrony Êrodowiska b´dà w pe∏ni uwzgl´dniane na
etapie poprzedzajàcym realizacj´
danego przedsi´wzi´cia. Pozwoli to
na w∏aÊciwe zastosowanie rozwiàzaƒ
projektowych i technicznych, które
majà na celu ochron´ Êrodowiska.

Projekt ustawy obejmuje tak˝e zakres przedmiotowej procedury nowych rodzajów dokumentów. B´dzie
to dotyczyç dokumentów planistycznych a tak˝e sektorowych postanowieƒ, których realizacja mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura
2000. Spowoduje to wzmocnienie
kwestii ochrony Êrodowiska ju˝ na
etapie planowania, a co si´ z tym

AktualnoÊci
Dzia∏kowcy zwolnieni z ponoszenia
op∏at za wod´
Ogrody dzia∏kowe nie majà obowiàzku uiszczania op∏at za wod´
i wysy∏ania informacji o tym marsza∏kowi województwa. 28 kwietnia 2008 r. taka interpretacja zosta∏a przedstawiona przez Ministerstwo Ârodowiska.

Wynika ona przede wszystkim
z art. 16 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
(Dz.U. Nr 169, poz. 1419, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600) („Ustawa”). Zgodnie z jego treÊcià Polski Zwiàzek
Dzia∏kowców z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci statutowej, a jego cz∏onkowie z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ek
w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych,
zwolnieni sà od podatków i op∏at
(administracyjnych, skarbowych),
z tym ˝e z podatku od nieruchomoÊci i podatku rolnego na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych ustawach.
Zgodnie z powy˝szà interpretacjà
Ministerstwa Ârodowiska, zwolnienie Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców (PZD) wynika z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci statutowej,
a dzia∏kowców – z u˝ywania dzia∏ek
w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
Uznano, i˝ nie jest to te˝ sprzeczne
z Prawem ochrony Êrodowiska,
poniewa˝ ustawa ta nie powoduje
eliminacji tego przywileju.
Skutki
Zwolnienie z op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska powoduje, ˝e ogrody
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dzia∏kowe nie tylko nie muszà uiszczaç op∏at za wod´, ale równie˝ nie
sà zobowiàzane sk∏adaç dwa razy
do roku sprawozdaƒ (zwanych wykazami) w tym zakresie. Uznano,
˝e formularze sprawozdaƒ zawierajà wy∏àcznie informacje potrzebne
do ustalenia wysokoÊci op∏aty oraz
ustalonà przez podmiot wysokoÊç
op∏aty, w zwiàzku z tym sk∏adanie
ich jest bezprzedmiotowe.
Dzia∏kowcy nie sà równie˝ nara˝eni
na p∏acenie tzw. op∏at podwy˝szonych, uiszczanych np. za brak aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.
Wyrok Sàdu w Bia∏ymstoku
Zasada zwolnienia dzia∏kowców
z op∏at za wod´ wynika równie˝
z wyroku Sàdu w Bia∏ymstoku
(sygn. II SA/Bk 637/07).
Wyrok zosta∏ wydany po tym, jak
w 2007 r. jeden z ogrodów dzia∏kowych na Podlasiu otrzyma∏ decyzj´
o na∏o˝eniu op∏aty za pobór wody
przez kilka ostatnich lat. Marsza∏ek
województwa uzna∏ bowiem, ˝e
Polski Zwiàzek Dzia∏kowców (PZD)
mia∏ obowiàzek uiszczaç op∏aty za
pobór wód podziemnych.
PZD oraz dzia∏kowcy uznali jednak, ˝e na∏o˝enie na nich op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska nie jest
prawid∏owe. Dlatego odwo∏ali si´
od decyzji marsza∏ka. Wskazali, ˝e
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wià˝e wp∏ynie na popraw´ stanu
Êrodowiska.
■
Redakcja
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art. 16 Ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych oraz podobne
przepisy z 1981 r. zwalniajà zwiàzek
z podatków i op∏at (w tym administracyjnych i skarbowych) w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci statutowej, a takà jest u˝ytkowanie dzia∏ek.
Wskazywali, ˝e zwolnienia przys∏ugujà nie tylko PZD, ale równie˝
poszczególnym dzia∏kowcom, poniewa˝ prowadzenie upraw ogrodniczych nie jest równie˝ mo˝liwe bez
poboru wody. Dzia∏kowcy wskazywali, ˝e art. 273 Prawa ochrony Êro-

dowiska dotyczàcy op∏at za korzystanie ze Êrodowiska przypomina
artyku∏ dotyczàcy nak∏adania podatków, a z tych art. 16 Ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
zwalnia dzia∏kowców.
Sàd w Bia∏ymstoku zaliczy∏ op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska do
nietypowych, swoistych podatków
stanowiàcych przychód funduszy
celowych. Uzna∏, ˝e op∏ata za pobór
wód jest zarówno publicznoprawnym, jaki i nieodp∏atnym, przymu-

sowym i bezzwrotnym Êwiadczeniem pieni´˝nym. Prawo ochrony Êrodowiska (obowiàzujàce od 2001 r.)
nie wyeliminowa∏o przewidzianego
wczeÊniej zwolnienia podmiotowego dla PZD i indywidualnych
dla dzia∏kowców, a tak˝e ˝e zwolnienie to zosta∏o przed∏u˝one przez
przepisy dzia∏kowe z 2005 r. Dlatego – zgodnie z wyrokiem sàdu –
ogródki dzia∏kowe i dzia∏kowicze
sà zwolnieni z op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska i nie sà zobowiàzani
uiszczaç op∏at za pobór wód.
■
Paulina Grabowska

AktualnoÊci
Zmiany w recyklingu sprz´tu RTV i AGD
14 kwietnia 2008 r. Ministerstwo
Ârodowiska przedstawi∏o projekt
nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
Nr 180, poz. 1495 ze zm.). Nowelizacja przewiduje istotne zmiany
w zasadach finansowania recyklingu sprz´tu RTV i AGD, w tym
zmiany w op∏atach produktowych.

Celem ustawy jest przede wszystkim pe∏na transpozycja dyrektywy
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego oraz wype∏nienia zapisów Krajowego planu
gospodarki odpadami 2010.
Projekt ten wychodzi naprzeciw zg∏aszanym postulatom producentów
urzàdzeƒ RTV i AGD.

✔

WA˚NE!

W przypadku du˝ych urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, klient b´dzie
móg∏ zobaczyç, jakà cz´Êç ceny stanowià koszty póêniejszego recyklingu.
B´dà te˝ surowe kary dla nieuczciwych przedsi´biorców. Ponadto sklepy
majà sprzedawaç towar pochodzàcy
tylko od producentów i importerów
zarejestrowanych w Generalnym
Inspektoracie Ochrony Ârodowiska.
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Zgodnie z projektem skupy z∏omu
b´dà mog∏y przyjàç np. lodówk´ czy
pralk´ (dziÊ tego nie mogà robiç).
Jednak demonta˝em ma si´ zajàç
odpowiednio przygotowany do tego
zak∏ad przetwarzania. Ponadto zbierajàcymi majà byç tak˝e przedsi´biorcy
zajmujàcy si´ serwisem urzàdzeƒ.
B´dà przyjmowaç stary sprz´t w sytuacji, gdy jego naprawa stanie si´ niemo˝liwa lub zbyt kosztowna. Konsument w takim przypadku nie b´dzie
si´ ju˝ martwi∏ o to, gdzie oddaç np.
stary telewizor.

Leasingodawca b´dzie
wprowadzajàcym sprz´t
Projekt rozszerza definicj´ „wprowadzajàcego sprz´t”. Z obecnej definicji wynika, ˝e wprowadzajàcym
sprz´t jest przedsi´biorca, który
produkuje i sprzedaje pod w∏asnym
oznaczeniem sprz´t, a wi´c nie jest
wprowadzajàcym sprz´t przedsi´biorca, który produkuje i nie sprzedaje sprz´tu, a na przyk∏ad wprowadza wyprodukowany przez siebie
sprz´t do obrotu w drodze leasingu.
Umowa leasingu nie jest umowà
sprzeda˝y, a wi´c w tym przypadku
nie zostajà spe∏nione przes∏anki do
uznania przedsi´biorcy za wprowadzajàcego sprz´t. Dystrybucja sprz´tu
z wykorzystaniem umowy leasingu

nie jest rzadkoÊcià w obrocie handlowym, dlatego dokonano korekty
definicji wprowadzajàcego sprz´t
w taki sposób, ˝e wprowadzajàcym
sprz´t b´dzie ten przedsi´biorca,
który „wprowadza sprz´t do obrotu”,
a wi´c zgodnie z nowà definicjà
zamieszczonà w projekcie ustawy
odp∏atnie albo nieodp∏atnie udost´pnienia sprz´t, po raz pierwszy na
terytorium kraju, w celu u˝ywania
lub dystrybucji.
Punkty serwisowe
i punkty skupu z∏omu
zobowiàzane do
zbierania sprz´tu
Zmieniona zosta∏a równie˝ definicja
zbierajàcego zu˝yty sprz´t poprzez
dodanie punktów serwisowych
i punktów skupu z∏omu. Zdecydowano si´ na rozszerzenie listy podmiotów zobowiàzanych do zbierania
zu˝ytego sprz´tu o miejsca, w których naturalnie pojawia si´ zu˝yty
sprz´t. W punktach serwisowych
zu˝yty sprz´t b´dzie powstawa∏
w przypadku, gdy oddawane przez
u˝ytkownika urzàdzenie do naprawy, z ró˝nych wzgl´dów, nie b´dzie
mog∏o zostaç naprawione.
Natomiast punkty skupu z∏omu
zosta∏y w∏àczone do grupy podmiotów zobowiàzanych do zbierania
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zu˝ytego sprz´tu ze wzgl´du na istniejàce obserwacje i szacunki, z których wynika, ˝e obecnie sà g∏ównym miejscem, do którego zu˝yty
sprz´t, w szczególnoÊci wielkogabarytowy sprz´t gospodarstwa domowego, trafia.
Obowiàzek edukacji
ekologicznej
Ze wzgl´du na fakt, ˝e do chwili obecnej organizacje odzysku nie poÊwi´cajà wi´kszej uwagi obowiàzkowi
prowadzenia edukacji ekologicznej,
nowelizacja zak∏ada, ˝e organizacja
odzysku jest zobowiàzana przeznaczaç na cele edukacji ekologicznej
2% swoich przychodów, które muszà
byç udokumentowane. Poczàtkowo
mia∏o to byç 10%, ale po protestach
organizacji stawk´ zmniejszono do
2%.
Obowiàzek
poinformowania GIOÂ
Wszyscy wprowadzajàcy sprz´t,
którzy podpisali umow´ z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, b´dà musieli
przekazaç kopi´ takiej umowy do
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska (GIOÂ). Obecnie taki obowiàzek majà tylko wprowadzajàcy
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw
domowych, jednak niektórzy wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝ przeznaczony dla gospodarstw domowych
równie˝ podpisujà umowy z organizacjami odzysku, aby przekazaç
im obowiàzki, dlatego te˝ w takim
przypadku powinni przekazaç kopi´
umowy do GIOÂ.
Zmiany
w zabezpieczeniach
finansowych
Zmiany dokonane w rozdziale 3.
ustawy, stanowiàcym o zabezpieczeniach finansowych, dotyczà zarówno daty uiszczania zabezpieczenia, jak i przeznaczenia zabezpieczenia finansowego. W dotychczas
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obowiàzujàcej ustawie nie by∏ wskazany termin wnoszenia zabezpieczenia i powodowa∏o to wiele problemów, w szczególnoÊci z uzyskiwaniem przez wprowadzajàcych sprz´t
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej i gwarancji bankowej.
Obecnie zaproponowano termin
wnoszenia takiego zabezpieczenia
do koƒca czerwca roku, którego to
zabezpieczenie dotyczy.
Ponadto zmiany okreÊlajà sposób
rozliczenia zabezpieczenia finansowego. Proponuje si´, aby w przypadku niewywiàzania si´ przedsi´biorcy z obowiàzków osiàgania
odpowiednich poziomów zbierania,
odzysku i recyklingu, przeznaczaç
wp∏acane zabezpieczenie finansowe
na pokrycie op∏aty produktowej.
Brak obowiàzku
informowania o masie
sprz´tu
W zmianach do art. 22 ustawy wykreÊlono obowiàzek przekazywania
u˝ytkownikom informacji o masie
wprowadzanego sprz´tu. By∏ to przepis wykraczajàcy poza przepisy
dyrektywy i stwarza∏ problemy w realizacji.
Natomiast art. 23 zmieniono w taki
sposób, ˝eby wprowadzajàcy sprz´t
by∏ odpowiedzialny za umieszczenie na sprz´cie oznakowania umo˝liwiajàcego identyfikacj´ jego
producenta. Ponadto okreÊlono, ˝e
symbol przekreÊlonego pojemnika
na odpady oznacza, ˝e dany sprz´t
zosta∏ wprowadzony po 13 sierpnia
2005 r.
Jeden termin
sprawozdania do GIOÂ
Nowelizacja ma na celu zmniejszenie obcià˝eƒ biurokratycznych dla
przedsi´biorców, dlatego dla wszystkich rodzajów sprawozdaƒ okreÊlono
jeden termin sk∏adania sprawozdaƒ
do GIOÂ i zmniejszono ich liczb´
z czterech do dwóch w ciàgu roku
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– do 30 lipca za okres od stycznia do
czerwca i do 30 stycznia od lipca
do grudnia.
Kara za brak rejestracji
w GIOÂ
Zwi´kszono równie˝ kar´ dla wprowadzajàcego sprz´t, który nie rejestruje si´ w rejestrze prowadzonym
przez GIOÂ do 5 000 000 z∏, ze
wzgl´du na fakt, ˝e kara w wysokoÊci 500 000 z∏ w niektórych przypadkach jest du˝o ni˝sza ni˝ nak∏ady
finansowe, które wprowadzajàcy
sprz´t musi zainwestowaç w budow´
systemu gospodarowania zu˝ytym
sprz´tem. Przeniesiono równie˝
z kar grzywny do kar pieni´˝nych
przypadki, w których wprowadzajàcy sprz´t nie organizuje i nie finansuje odbierania od zbierajàcych
zu˝yty sprz´t, przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego
z gospodarstw domowych.
Brak informacji
o punktach zbiórki
Nowelizacja zwalnia sprzedawców
detalicznych i hurtowych, z obowiàzku przekazywania informacji
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o prowadzonej dzia∏alnoÊci. Dlatego gminy nie b´dà musia∏y podawaç informacji, gdzie znajdujà si´ punkty zbiórki zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego. Zmian´ t´ wprowadzono,
wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e mieszkaƒcy znajà okoliczne miejsca
sprzeda˝y i taka informacja nie jest
niezb´dna.
Mniej biurokracji
W przepisach okreÊlajàcych obowiàzki prowadzàcego zak∏ad przetwarzania dokonano jednej wa˝nej
zmiany, dotyczàcej sposobu wydawania zaÊwiadczenia o zu˝ytym
sprz´cie dla wprowadzajàcego sprz´t.
ZaÊwiadczenia te dotychczas by∏y
wydawane co kwarta∏, obecnie prowww.dashofer.pl
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ponuje si´ wydawanie zaÊwiadczeƒ
raz na pó∏ roku, gdy˝ taki okres
rozliczeniowy obowiàzuje wszystkie podmioty wpisane do rejestru.
Roczny poziom zbierania
sprz´tu
Bardzo istotne w praktyce znaczenie b´dzie mia∏a zmiana proponowana w art. 27 ustawy. Nowe brzmienie wprowadza upowa˝nienie dla
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska do wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego obligatoryjne
roczne poziomy zbierania zu˝ytego
sprz´tu.
Obowiàzek odbioru
sprz´tu przez zak∏ad
naprawczy
Dodano równie˝ art. 42a, który
okreÊla przypadki, w których punkty
serwisowe sà zobowiàzane odebraç
od u˝ytkownika zu˝yty sprz´t. Taka
sytuacja mia∏aby miejsce w momencie, gdy koszt naprawy przekracza∏by
wartoÊç nowego urzàdzenia lub gdy
naprawa sprz´tu by∏aby niemo˝liwa
ze wzgl´dów technicznych.

dzàcy z gospodarstw domowych.
Zmiany te wynik∏y z faktu, ˝e zbierajàcy zu˝yty sprz´t mieli obowiàzek nieodp∏atnego odbierania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych od u˝ytkowników, a jednoczeÊnie zak∏ady przetwarzania mia∏y mo˝liwoÊç pobierania op∏aty za przyjmowane odpady.
W takiej sytuacji zbierajàcy zu˝yty
sprz´t ponosili koszty, nie majàc
˝adnych dochodów.

nale˝nej op∏aty produktowej. Natomiast w przypadku osiàgni´cia
powy˝ej 35% wyznaczonego poziomu zbierania b´dzie zobowiàzany
wp∏aciç jedynie 10% nale˝nej op∏aty
produktowej. W latach nast´pnych
progi poziomu zbierania, od którego
b´dzie obowiàzek wp∏acania pe∏nej, nale˝nej op∏aty produktowej,
b´dà rosnàç a˝ do roku 2012.

Zmiany w op∏acie
produktowej

Zmiany proponowane w rozdziale
11. uzupe∏niajà luki w dotychczas
obowiàzujàcej ustawie i dajà podstawy Inspekcji Ochrony Ârodowiska do wyznaczania kar za cz´sto
wyst´pujàce naruszenia prawa.

W rozdziale 10., odnoszàcym si´ do
op∏at produktowych, zmiany polegajà
g∏ównie na dodaniu op∏at produktowych za nieosiàgni´cie poziomu
zbierania oraz okreÊlenia, w jaki
sposób rozlicza si´ wprowadzajàcego sprz´t, który dokona∏ wczeÊniej
wp∏aty zabezpieczenia finansowego,
która jest ni˝sza ni˝ nale˝na op∏ata
produktowa. Zmiany te wynikajà
z wprowadzenia obowiàzkowych
poziomów zbierania i przeznaczania Êrodków z zabezpieczeƒ finansowych na op∏at´ produktowà.
Degresywny system op∏at

Nieodp∏atne
przyjmowania sprz´tu
Ze wzgl´du na fakt, ˝e do zbierania
zu˝ytego sprz´tu zostali zobowiàzani prowadzàcy punkty skupu z∏omu, a w praktyce p∏acà one osobom
przynoszàcym odpady, zmieniono
art. 37 pkt 2 ustawy w taki sposób,
˝e zbierajàcy zu˝yty sprz´t sà zobowiàzani do co najmniej nieodp∏atnego przyjmowania zu˝ytego sprz´tu
pochodzàcego z gospodarstw domowych. Poprzednie brzmienie przepisu nie pozwala∏o wy∏àcznie na
nieodp∏atne przyjmowanie zu˝ytego
sprz´tu.
Ponadto okreÊlono w art. 44, ˝e
prowadzàcy zak∏ad przetwarzania,
który podpisa∏ umow´ z organizacjà odzysku, ma obowiàzek przyjàç
nieodp∏atnie zu˝yty sprz´t pochowww.dashofer.pl

Ponadto, aby zminimalizowaç skutki
finansowe dla wprowadzajàcych
sprz´t przeznaczony dla gospodarstw
domowych wynikajàce z okreÊlenia
obligatoryjnych poziomów zbierania, wprowadzono w art. 65 ust. 3
degresywny system op∏at produktowych.
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OkreÊlono, ˝e w 2009 r., czyli pierwszym
roku obowiàzywania poziomów zbierania, w przypadku osiàgni´cia do
25% wyznaczonego poziomu zbierania wprowadzajàcy sprz´t b´dzie
zobowiàzany wp∏aciç 100% nale˝nej
op∏aty produktowej.

Je˝eli wprowadzajàcy sprz´t osiàgnie od 25% do 35% wyznaczonego
poziomu zbierania, wówczas b´dzie
zobowiàzany do wp∏acenia 75%

Uszczelnienie systemu kar

W art. 70 zdecydowano si´ podnieÊç
kar´ grzywny za prowadzenie demonta˝u poza zak∏adami przetwarzania,
poniewa˝ w ustawa okreÊla wymagania, jakie zak∏ad przetwarzania
musi spe∏niaç, i zwykle nak∏ady,
które przedsi´biorca musi ponieÊç
na dostosowanie prowadzonego
zak∏adu sà du˝o wy˝sze ni˝ dotychczasowe kary grzywny za naruszenie tych przepisów. Dlatego podniesiono minimalnà kar´ grzywny
na 2000 z∏, a maksymalnà na
100 000 z∏.
Z tego wzgl´du w art. 72 odnoszàcym si´ do kar grzywny dla wprowadzajàcych sprz´t dodano sankcje
za brak prowadzenia dodatkowej
ewidencji oraz brak przekazywania
wykazu zak∏adów przetwarzania,
z którymi wprowadzajàcy sprz´t
ma podpisanà umow´. W art. 75
wyznaczono nowe sankcje za brak
przekazywania zebranego zu˝ytego
sprz´tu do zak∏adu przetwarzania
i brak przekazywania informacji
o prowadzonej dzia∏alnoÊci do wójta,
burmistrza bàdê prezydenta miasta.
Dla czynów tych przewidziano kar´
grzywny, gdy˝ nie stanowià powa˝nego wykroczenia.
■
Micha∏ Kuliƒski
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Porady prawne
Sankcje karne za kodeksowe przest´pstwa przeciw Êrodowisku
Kilku uwag wymagajà sankcje karne za kodeksowe przest´pstwa
przeciwko Êrodowisku. Analiza
systemu sankcji pozwala wyró˝niç pi´ç typów kar za przest´pstwa przeciwko Êrodowisku.

Rozpoczynajàc od naj∏agodniejszych sà to:
1) wy∏àcznie grzywna albo kara
ograniczenia wolnoÊci; takie
sankcje przewidziane sà za:
➢ nieumyÊlne spowodowanie
istotnej szkody w wyniku
niszczenia lub uszkadzania
roÊlin lub zwierzàt (art. 181
§ 5 k.k.),
➢ nieumyÊlne niedope∏nienie
obowiàzków w odniesieniu
do urzàdzeƒ ochronnych (art.
186 § 3 k.k.),
➢ nieumyÊlne spowodowanie
istotnej szkody w wyniku
niszczenia lub uszkadzania
chronionych terenów i obiektów (art. 187 § 2 k.k.);
2) grzywna, kara ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2; takie sankcje
przewidziane sà za:
➢ umyÊlne spowodowanie istotnej szkody w wyniku niszczenia lub uszkadzania roÊlin
lub zwierzàt na terenie chronionym (art. 181 § 2 k.k.),
➢ umyÊlne spowodowanie istotnej szkody w wyniku niszczenia lub uszkadzania roÊlin
lub zwierzàt obj´tych ochronà
gatunkowà (art. 181 § 3 k.k.),
➢ nieumyÊlne spowodowanie
zniszczenia w Êwiecie roÊlinnym lub zwierz´cym w znacznych rozmiarach (art. 181
§ 4 k.k.),
➢ nieumyÊlne groêne zanieczyszczenie (art. 182 § 2 k.k.),
➢ nieumyÊlne groêne naruszenie przepisów o post´powaniu z odpadami (art. 183 § 4
k.k.),
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➢ nieumyÊlne groêne naruszenie przepisów o post´powaniu z materia∏ami jàdrowymi
(art. 184 § 3 k.k.),
➢ umyÊlne nieutrzymywanie
we w∏aÊciwym stanie urzàdzeƒ ochronnych (art. 186
§ 1 k.k.),
➢ umyÊlne dopuszczenie do
eksploatacji obiektów bez
urzàdzeƒ ochronnych (art.
186 § 2 k.k.),
➢ umyÊlne spowodowanie
istotnej szkody w wyniku
niszczenia lub uszkadzania
chronionych terenów i obiektów (art. 187 § 1 k.k.),
➢ bezprawne budownictwo
i prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej na terenie
chronionym (art. 188 k.k.);
3) kara pozbawienia wolnoÊci
od 3 miesi´cy do lat 5 przewidziana za:
➢ umyÊlne spowodowanie zniszczenia w Êwiecie roÊlinnym
lub zwierz´cym w znacznych rozmiarach (art. 181
§ 1 k.k.),
➢ umyÊlne groêne zanieczyszczenie (art. 182 § 1 k.k.),
➢ umyÊlne groêne naruszenie
przepisów o post´powaniu
z odpadami (art. 183 § 1 i 3
k.k.),
➢ umyÊlne sprowadzenie odpadów z zagranicy (art. 183 § 2
i 3 k.k.),
➢ umyÊlne groêne naruszenie
przepisów o post´powaniu
z materia∏ami jàdrowymi
(art. 184 § 1 i 2 k.k.);
4) kara pozbawienia wolnoÊci od
6 miesi´cy do lat 8 przewidziana za przest´pstwa umyÊlne
z art. 182-184 k.k. kwalifikowane przez nieumyÊlne nast´pstwo w postaci zniszczenia
w Êwiecie roÊlinnym lub zwierz´cym w znacznych rozmiarach (art. 185 § 1 k.k.);
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5) kara pozbawienia wolnoÊci
od lat 2 do 12 przewidziana za
przest´pstwa umyÊlne z art.
182-184 k.k. kwalifikowane
przez nieumyÊlne nast´pstwo
w postaci Êmierci cz∏owieka
lub ci´˝kiego uszczerbku na
zdrowiu wielu osób (art. 185
§ 2 k.k.).
Syntetyczne spojrzenie na wskazany schemat prowadzi do kilku
spostrze˝eƒ. Trzy przest´pstwa
nieumyÊlne zagro˝one sà tylko
karami bez pozbawienia wolnoÊci
(grupa 1). Najcz´Êciej spotykanà
sankcjà jest sankcja alternatywna:
grzywna, ograniczenie wolnoÊci,
pozbawienie wolnoÊci do lat 2
(grupa 2).
W tych dwóch grupach rozmiar gro˝àcych kar pozwala na warunkowe
umorzenie post´powania w razie
zaistnienia przes∏anek z art. 66 k.k.,
tj. je˝eli wina i spo∏eczna szkodliwoÊç czynu nie sà znaczne, okolicznoÊci jego pope∏nienia nie budzà
wàtpliwoÊci, a postawa sprawcy
niekaranego za przest´pstwo umyÊlne, jego w∏aÊciwoÊci i warunki
osobiste oraz dotychczasowy sposób
˝ycia uzasadniajà przypuszczenie,
˝e pomimo umorzenia post´powania b´dzie przestrzega∏ porzàdku prawnego, w szczególnoÊci nie
pope∏ni przest´pstwa.
JeÊli chodzi o przest´pstwa zagro˝one alternatywnie grzywnà, ograniczeniem wolnoÊci albo pozbawieniem wolnoÊci do lat 2 (grupa 2), to
obowiàzuje zasada z art. 58 § 1 k.k.
– sàd orzeka kar´ pozbawienia
wolnoÊci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy,
gdy inna kara lub Êrodek karny nie
mo˝e spe∏niç celów kary.
W trzech nast´pnych grupach nie
ma ju˝ kar wolnoÊciowych, ale jeÊli
www.dashofer.pl
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chodzi o grup´ 3, to istotne znaczenie ma art. 58 § 3 k.k., wed∏ug
którego je˝eli przest´pstwo jest
zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà 5 lat, sàd
mo˝e orzec zamiast kary pozbawienia wolnoÊci grzywn´ albo kar´
ograniczenia wolnoÊci, w szczególnoÊci je˝eli orzeka równoczeÊnie
Êrodek karny.
Kary surowsze ni˝ 5 lat pozbawienia wolnoÊci (grupy 4 i 5) sà przewidziane tylko za najpowa˝niejsze
przest´pstwa kwalifikowane przez
nast´pstwa.
Poniewa˝ zgodnie z art. 69 k.k.
warunkowe zawieszenie wykonania kary jest mo˝liwe, je˝eli zosta∏a
wymierzona kara pozbawienia
wolnoÊci w wysokoÊci nieprzekra-

czajàcej 2 lat kara ograniczenia wolnoÊci lub grzywna, zatem wykonanie ka˝dej kary za przest´pstwo
przeciwko Êrodowisku z rozdzia∏u
XXII k.k. mo˝e byç warunkowo
zawieszone w razie zaistnienia
przes∏anek z art. 69 k.k., tj. je˝eli
jest to wystarczajàce dla osiàgni´cia wobec sprawcy celów kary,
a w szczególnoÊci zapobie˝enie
powrotowi do przest´pstwa; oceniajàc owà wystarczalnoÊç sàd
zobowiàzany jest braç pod uwag´
przede wszystkim postaw´ sprawcy, jego w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste, dotychczasowy sposób ˝ycia
oraz zachowanie si´ po pope∏nieniu
przest´pstwa.
Mo˝liwoÊç warunkowego zawieszenia wykonania kary istnieje nawet w razie skazania za najpo-

wa˝niejsze przest´pstwo z art. 185
§ 2 k.k., ale tylko wtedy, gdy sàd
wymierza najni˝szà dopuszczalnà
wed∏ug tego przepisu kar´, tj. 2 lata
pozbawienia wolnoÊci.
Podsumowujàc mo˝na oceniç, ˝e
sankcje za kodeksowe przest´pstwa przeciwko Êrodowisku nie sà
zbyt surowe. Niemniej jednak
w zdecydowanej wi´kszoÊci wypadków (poza grupà 1 z wy˝ej
wyró˝nionych) sàd, jeÊli trzeba,
mo˝e si´gnàç do kary pozbawienia
wolnoÊci tak˝e bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania. Ta du˝a
elastycznoÊç kodeksu w za∏o˝eniu
pozwala sàdom na prowadzenie
racjonalnej polityki karania.
■
Redakcja

Porady prawne
Inwestycje ograniczajàce emisj´ lotnych zwiàzków organicznych
15 kwietnia 2008 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy
publicznej na przedsi´wzi´cia,
b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi
ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków organicznych (Dz.U. z 2008 r.
Nr 62, poz. 392) – dalej Rozporzàdzenie.

Wnioski z∏o˝one wczeÊniej
Wnioski o udzielenie pomocy z∏o˝one i nierozpatrzone przed 15 kwietnia 2008 r., czyli przed dniem wejÊcia w ˝ycie nowego Rozporzàdzenia, b´dà rozpatrywane zgodnie
z przepisami tego nowego Rozporzàdzenia. Takie rozwiàzanie ma
istotne znaczenie praktyczne, poniewa˝ z dniem 31 maja 2007 r. wygas∏o
Rozporzàdzenie z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków
www.dashofer.pl

organicznych. Na podstawie tego
rozporzàdzenia przedsi´biorcy wyst´powali dotychczas o udzielenie
wsparcia ze Êrodków funduszy.
Przepis przejÊciowy u∏atwi przedsi´biorcom, którzy jeszcze przed
wdro˝eniem aktualnego programu
pomocowego z∏o˝yli wnioski o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w ochronie Êrodowiska, uzyskanie wsparcia finansowego bez
koniecznoÊci ponownego sk∏adania
wniosku, co znacznie przed∏u˝y∏oby procedur´ uzyskania pomocy.
Rozporzàdzenie zosta∏o wydane na
podstawie upowa˝nienia zawartego
w art. 405 Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska i ma obowiàzywaç do
dnia 31 grudnia 2012 r.
Inwestycje, które mogà
byç dofinansowane
Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje
inwestycji, jakie mogà byç wspierane
w ramach programu pomocowego.

Pomoc mo˝e byç udzielana w szczególnoÊci na nast´pujàce rodzaje
inwestycji:
1) przebudowa zbiorników i instalacji do magazynowania oraz
dystrybucji surowców i produktów naftowych;
2) hermetyzacja urzàdzeƒ i instalacji do magazynowania oraz
dystrybucji surowców i produktów naftowych;
3) przebudowa stacji benzynowych
w celu ograniczenia emisji
w´glowodorów do Êrodowiska;
4) przebudowa instalacji lub zmiana
technologii, prowadzàca do
ograniczenia lub wyeliminowania emisji lotnych zwiàzków
organicznych.
Pomoc mo˝e byç udzielana, je˝eli
stanowi uzupe∏nienie Êrodków w∏asnych. Za Êrodki w∏asne uznaje si´
Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane
przez przedsi´biorc´ w ramach
udzielonego mu wsparcia ze Êrodków publicznych.
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Formy pomocy
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
1) dotacji lub
2) po˝yczek preferencyjnych, lub
3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub
4) dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub
5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji
i zarzàdzania, je˝eli spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie w przedsi´biorstwie,
które otrzyma∏o pomoc,
b) b´dà podlegaç amortyzacji,
c) b´dà nabyte od osób trzecich
na warunkach rynkowych,
d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorstwa, które otrzyma∏o
pomoc, i pozostanà w nim
co najmniej przez pi´ç lat.

Koszty, które mogà byç
finansowane

Koszty pomniejszone
o alternatywne wydatki

Do kosztów inwestycji, które mogà
byç finansowane na podstawie
Rozporzàdzenia, zalicza si´ koszty
zwiàzane z inwestycjà, poniesione
bezpoÊrednio na:
1) prace przedrealizacyjne, w tym
niezb´dne studia, ekspertyzy,
koncepcje, projekty techniczne,
projekty budowlane, raport
oddzia∏ywania na Êrodowisko
oraz inwentaryzacj´ powykonawczà;
2) nabycie gruntu i przygotowanie terenu budowy;
3) nabycie lub wykonanie budowli
i budynków;
4) nabycie maszyn i urzàdzeƒ,
wraz z kosztami transportu,
za∏adunku i wy∏adunku;
5) roboty budowlane oraz zwiàzane
z instalacjà i uruchomieniem
urzàdzeƒ oraz ca∏ego obiektu;
6) obiekty i infrastruktur´ zwiàzane
z inwestycjà, w tym zaopatrzenie w wod´, energi´ elektrycznà,
ciep∏o, gaz oraz przy∏àczenie do
systemu odprowadzania Êcieków, ogrodzenie, oÊwietlenie,
zagospodarowanie terenu i obszaru ograniczonego u˝ytkowania,
urzàdzenia automatyki i sterowania, aparatur´ kontrolno-pomiarowà, zaplecze techniczne i laboratoryjne;
7) nabycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej

Za koszty inwestycji prowadzàce
do ograniczenia emisji lotnych zwiàzków organicznych, które kwalifikujà
si´ do refundacji wed∏ug Rozporzàdzenia, uwa˝a si´ koszty wymienione wy˝ej w pkt 1-7, ale pomniejszone o wydatki na porównywalnà
pod wzgl´dem technicznym inwestycj´, która nie zapewnia ograniczenia emisji lotnych zwiàzków
organicznych do zak∏adanego poziomu.
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Dodatkowo rozporzàdzenie stanowi,
˝e koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia
pomocà pomniejsza si´ o planowane w okresie pierwszych pi´ciu lat
eksploatacji obiektu b´dàcego przedmiotem inwestycji:
1) dochody wynikajàce ze zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych;
2) oszcz´dnoÊci w ponoszonych
kosztach;
3) dochody z dodatkowej produkcji
pomocniczej.

WartoÊç kosztów inwestycji oraz
uzyskiwanych dochodów i oszcz´dnoÊci dyskontuje si´ na dzieƒ udzielenia pomocy z zastosowaniem
stopy dyskonta. Jest ona równa stopie referencyjnej, która jest ustalana
przez Komisj´ Europejskà i publikowana w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej.
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Tylko koszty prowadzàce
do ograniczenia emisji
Do kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia pomocà, je˝eli celem i efektem inwestycji nie jest wy∏àcznie
ograniczenie emisji lotnych zwiàzków organicznych, mo˝na zaliczyç
jedynie te koszty inwestycji, które
prowadzà do ograniczenia tych
emisji.
Przeznaczenie pomocy
Pomoc udzielona na podstawie
Rozporzàdzenia mo˝e byç przeznaczona na:
1) Dostosowanie przedsi´biorstw
mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców do
opublikowanych w Unii Europejskiej standardów ochrony
Êrodowiska, w okresie trzech
lat od daty ich publikacji, przy
czym pomoc mo˝e byç udzielana do dnia wejÊcia w ˝ycie
tych standardów. W tym przypadku wielkoÊç pomocy, liczona
jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
nie mo˝e przekraczaç 15%.
2) Ograniczenie emisji lotnych
zwiàzków organicznych w stopniu wykraczajàcym ponad standardy ochrony Êrodowiska Unii
Europejskiej. W przypadku tego
typu pomocy koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà ogranicza si´ do cz´Êci przekraczajàcej koszty niezb´dne do osiàgni´cia poziomu emisji lotnych
zwiàzków organicznych wymaganego przez standardy ochrony
Êrodowiska Unii Europejskiej.
3) Ograniczenie emisji lotnych
zwiàzków organicznych, je˝eli
nie zosta∏y ustanowione w Unii
Europejskiej standardy ochrony
Êrodowiska. W takim przypadku
koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà ogranicza si´ do
kosztów niezb´dnych do osiàgni´cia poziomu emisji lotnych
zwiàzków organicznych ni˝www.dashofer.pl

Nr 5/2008
szego od poziomu emisji, który
by∏by mo˝liwy do osiàgni´cia
bez uzyskania pomocy.
Dopuszczalna
intensywnoÊç pomocy
WielkoÊç pomocy, o której mowa
w pkt 2 i 3, liczona jako stosunek
ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà, nie mo˝e przekraczaç
intensywnoÊci pomocy, o której
mowa w §3 Rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej. Stanowi ono,
˝e maksymalna intensywnoÊç regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona
jako stosunek ekwiwalentu dotacji
brutto do kosztów kwalifikujàcych
si´ do obj´cia tà pomocà wynosi:
1) 50% – na obszarach nale˝àcych
do województw: lubelskiego,
podkarpackiego, warmiƒsko-mazurskiego, podlaskiego,
Êwi´tokrzyskiego, opolskiego,
ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
2) 40% – na obszarach nale˝àcych
do województw: pomorskiego,
zachodniopomorskiego, dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2010 r. na obszarze nale˝àcym
do województwa mazowieckiego, z wy∏àczeniem miasta
sto∏ecznego Warszawy;
3) 30% – na obszarze nale˝àcym
do miasta sto∏ecznego Warszawy
oraz w okresie od dnia 1 stycz-

!

nia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2013 r. na obszarze nale˝àcym do
województwa mazowieckiego.
Jednak Rozporzàdzenie wprowadza
pewne modyfikacje. Otó˝ intensywnoÊç pomocy obliczona na podstawie §3 rozporzàdzenia Rady ww.
Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r., musi zostaç powi´kszona
o 10 punktów procentowych, z wyjàtkiem inwestycji realizowanych
na obszarze nale˝àcym do:
1) miasta Poznania – w przypadku
którego nie mo˝e przekraczaç
40%;
2) miasta Krakowa – w przypadku
którego nie mo˝e przekraczaç
50%.
IntensywnoÊç pomocy dla
MiÂ przedsi´biorców
Dodatkowo maksymalnà wielkoÊç
pomocy podwy˝sza si´ dla mikroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców o 10 punktów procentowych.
Wed∏ug Rozporzàdzenia za mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego i Êredniego
przedsi´biorc´ uznaje si´ mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego i Êredniego
przedsi´biorc´ w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. Wed∏ug zamieszczonych tam warunków kryterium
mikro-, ma∏ego i Êredniego przed-

si´biorcy spe∏nia ka˝de przedsi´biorstwo które:
➢ zatrudnia mniej ni˝ 50 pracowników,
➢ jego roczne obroty nie przekraczajà 7 mln euro lub jego roczna
suma bilansowa nie przekracza
5 milionów euro,
➢ jest „niezale˝ne”, co oznacza,
˝e 25% lub wi´cej kapita∏u bàdê
praw g∏osu nie znajduje si´
w posiadaniu jednego przedsi´biorstwa lub w posiadaniu wi´kszej liczby przedsi´biorstw
wspólnie, których nie obejmuje
definicja ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorstwa.
Pomoc udzielona na podstawie
rozporzàdzenia b´dzie podlegaç
sumowaniu z innà pomocà udzielanà na realizacj´ tej samej inwestycji, bez wzgl´du na jej form´
i êród∏o pochodzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii
Europejskiej. Je˝eli ca∏kowita pomoc
udzielana przedsi´biorcy na realizacj´ inwestycji, przekracza 5 000 000
euro oraz koszty kwalifikujàce si´
do obj´cia pomocà przekraczajà
25 000 000 euro, pomoc podlega
notyfikacji Komisji Europejskiej. ■

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami
s∏u˝àcymi ograniczeniu emisji lotnych
zwiàzków organicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 62,
poz. 392).

Micha∏ Kuliƒski

Temat numeru

Na kiedy szykowaç projekty Êrodowiskowe w regionach?
Regionalne Programy Operacyjne
stanowià w obecnym okresie
programowania jedno z wa˝niejszych (obok Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko)
êróde∏ finansowania projektów
planowanych do realizacji z udzia∏em Êrodków Unii Europejskiej.

www.dashofer.pl

W programach regionalnych spore
kwoty przeznaczone sà na finansowanie projektów w obszarze ochrony
Êrodowiska. Przeci´tny udzia∏ projektów Êrodowiskowych we wszystkich RPO nie jest mo˝e wysoki
(wynosi kilkanaÊcie procent), jednak
z faktu, ˝e ogó∏em na programy te

przeznaczone sà du˝e kwoty wynika, ˝e w regionach b´dzie sporo
Êrodków na ochron´ Êrodowiska.
To, kiedy z tych Êrodków b´dzie
mo˝na skorzystaç, wynika z przyjmowanych przez ka˝de z województw harmonogramów. Do koƒca
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marca powinny zostaç przyj´te
harmonogramy na rok bie˝àcy.
Niektóre województwa przyj´∏y
równie˝ wst´pne harmonogramy
na rok 2009. Terminy, w których
mo˝na sk∏adaç projekty Êrodowiskowe, sà ró˝ne, ale najcz´Êciej Êrodowisko nale˝y do „pierwszego rzutu”.
W niektórych województwach konkursy ju˝ og∏oszono, a w niektórych te pierwsze ju˝ sà zakoƒczone.
Jako pierwsze og∏osi∏o swoje konkursy województwo Êlàskie –
wnioski mo˝na by∏o sk∏adaç od
29 grudnia 2007 r. do 3 marca 2008 r.
m.in. w ramach priorytetu V Ârodowisko. Kolejne planowane terminy
konkursów dotyczàcych priorytetu V Ârodowisko, w zale˝noÊci
od Dzia∏ania, zosta∏y wyznaczone:
➢ 1 wrzeÊnia 2008 r. – 31 paêdziernika 2008 r. (Dziedzictwo
przyrodnicze),
➢ 1 grudnia 2008 r. – 29 stycznia
2009 r. (Zarzàdzanie Êrodowiskiem),
➢ styczeƒ 2009 r. marzec 2009 r.
(Gospodarka wodno-Êciekowa),
➢ kwiecieƒ 2009 r. – czerwiec
2009 r. (Czyste powietrze i odnawialne êród∏a energii),
➢ lipiec 2009 r. – sierpieƒ 2009 r.
(Gospodarka odpadami),
➢ kwiecieƒ 2011 r. – maj 2011 r.
(Czyste powietrze i odnawialne
êród∏a energii).
Ma∏opolskie jako drugie województwo w Polsce ruszy∏o z konkursami w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Ma∏opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 (MRPO). Wnioski dla
Dzia∏aƒ 7.1 Gospodarka wodno-Êciekowa Departament Funduszy
Europejskich Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma∏opolskiego
przyjmowa∏ od 14 lutego 2008 r. do
14 marca 2008 r. Harmonogram
naborów w ramach MRPO w latach 2007-2013 (Priorytet 7. Infrastruktura ochrony Êrodowiska):
7.1. Gospodarka wodno-Êciekowa
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– I, II kwarta∏ 2008 r. oraz I,
II, III kwarta∏ 2010 r.
7.2. Poprawa jakoÊci powietrza
i zwi´kszenie wykorzystania
niekonwencjonalnych êróde∏
energii – IV kwarta∏ 2008 r., I,
II kwarta∏ 2009 r. oraz III, IV
kwarta∏ 2010 r., I 2011 r.
7.3. Gospodarka odpadami – IV
kwarta∏ 2008 r., I, II kwarta∏
2009 r. oraz III, IV kwarta∏
2010 r. I kwarta∏ 2011 r.
7.4. Bezpieczeƒstwo ekologiczne
oraz ochrona przed skutkami
kl´sk ˝ywio∏owych – IV kwarta∏ 2008 r., I, II kwarta∏ 2009 r.
25 marca 2008 r. Zarzàd Województwa DolnoÊlàskiego podjà∏
uchwa∏´ nr 1307/III/08 w sprawie
przyj´cia Ramowego Planu Realizacji RPO WD (RPR) w okresie
2007-2010. Dokument ten pe∏ni rol´
harmonogramu naborów projektów
w trybie konkursowym i systemowym.
Ramowy plan realizacji RPO na
lata 2007-2008:
➢ Infrastruktura wodno-Êciekowa
– Rozpocz´cie naboru: wrzesieƒ
2008 r. (wszystkie rodzaje projektów wymienione w dzia∏aniu
priorytetu 4.2, z wy∏àczeniem
przedsi´wzi´ç z zakresu wspó∏pracy mi´dzynarodowej i mi´dzyregionalnej),
➢ Infrastruktura wodno-Êciekowa
– przedsi´wzi´cia z zakresu
wspó∏pracy mi´dzynarodowej
i mi´dzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doÊwiadczeƒ, rozpocz´cie naboru – listopad 2008 r.
Ramowy plan realizacji RPO na
lata 2009-2010
➢ Gospodarka odpadami, rozpocz´cie naboru – luty 2009 r., najpóêniejszy termin z∏o˝enia ostatniego
wniosku – kwiecieƒ 2012 r.
Zarzàd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjà∏ 28 lutego
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2008 r. uzupe∏niony w porównaniu
z wczeÊniejszà wersjà harmonogram konkursów na 2008 rok.
W przypadku rozwoju infrastruktury
wodno-Êciekowej przewidywany
termin og∏oszenia konkursu to
kwiecieƒ 2008 r.
27 marca ruszy∏y pierwsze konkursy
w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013, w tym m.in. na
dzia∏ania: Ochrona i kszta∏towanie
Êrodowiska (6.1). 4 marca 2008 r.
Zarzàd Województwa Lubelskiego
zaakceptowa∏ Harmonogram naborów wniosków na 2008 r. w ramach
Osi Priorytetowych III-VIII RPO
WL na lata 2007-2013 oraz wst´pny
harmonogram og∏aszania konkursów
na 2009 rok. Harmonogram naborów
wniosków na 2008 rok (OÊ Priorytetowa VI: Ârodowisko i czysta energia):
➢ Gospodarka wodno-Êciekowa –
marzec 2008 r.
➢ Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – wrzesieƒ
2008 r.
➢ Bezpieczeƒstwo ekologiczne –
maj 2008 r.
➢ Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych –
marzec 2008 r.
➢ Energia przyjazna Êrodowisku –
sierpieƒ 2008 r.
Wst´pny harmonogram og∏aszania
planowanych konkursów na 2009 rok
(OÊ Priorytetowa VI: Ârodowisko
i czysta energia):
➢ Gospodarka wodno-Êciekowa –
styczeƒ 2009 r.,
➢ Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – maj 2009 r.
➢ Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych –
styczeƒ 2009 r.
➢ Energia przyjazna Êrodowisku –
wrzesieƒ 2009 r.
Harmonogram og∏aszania konkursów na 2008 rok w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: konkursy
w ramach dzia∏ania 3.1 Infrastruktura
ochrony Êrodowiska przyrodniwww.dashofer.pl
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czego – b´dà og∏aszane dwukrotnie
w ciàgu roku (poczàtek II kwarta∏u,
koniec III kwarta∏u); konkursy
obejmujà wszystkie typy projektów
w ramach dzia∏ania. Konkursy
w ramach dzia∏ania 3.2 Poprawa efektywnoÊci energetycznej oraz rozwój
i wykorzystanie alternatywnych
êróde∏ energii – b´dà og∏aszane
dwukrotnie w ciàgu roku (poczàtek
II kwarta∏u, koniec III kwarta∏u);
pierwszy konkurs obejmuje projekty
z obszaru termomodernizacji –
16 560 000 PLN, drugi konkurs
wszystkie typy projektów w ramach
dzia∏ania – 16 560 000 (razem:
33 120 000 PLN, kurs jw.).
Konkurs w ramach dzia∏ania 3.3
Zarzàdzanie Êrodowiskiem przyrodniczym – og∏oszenie konkursu
pod koniec III kwarta∏u; konkursy
obejmujà wszystkie typy projektów
w ramach dzia∏ania – 7 550 000 PLN
(kurs jw.).
30 stycznia uchwa∏à Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego zosta∏ przyj´ty
projekt harmonogramu og∏aszania
konkursów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa ¸ódzkiego na lata 2007-2013.
Nabory wniosków (na 2008 r.)
og∏oszone w siedmiu dzia∏aniach
obejmà m.in. projekty z zakresu
ochrony Êrodowiska. Planowana data
rozpocz´cia naboru (og∏oszenie
o naborze) – 17 kwietnia 2008 r.
18 marca br. Zarzàd Województwa Mazowieckiego zaakceptowa∏
harmonogram naboru wniosków
w ramach RPO WM 2007-2013:
➢ Dzia∏ania 4.1. Gospodarka wodna
– II kwarta∏ 2008 r.
➢ Dzia∏anie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi – III kwarta∏ 2008 r.
➢ Dzia∏anie 4.4. Ochrona przyrody,
zagro˝enia, systemy monitoringu – III kwarta∏ 2008 r.
➢ Dzia∏nie 4.3. Ochorna Powietrza,
Energetyka – IV kwarta∏ 2008 r.
11 marca 2008 r. Zarzàd Województwa Opolskiego zaakceptowa∏
www.dashofer.pl

Ramowy harmonogram naboru
wniosków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Ramowy harmonogram naboru wniosków – 4.1 Infrastruktura wodnoÊciekowa i gospodarka odpadami –
4.1-1 Infrastruktura wodno-Êciekowa
– planowany termin rozpocz´cia
naboru – 1 sierpnia – 18 sierpnia
2008 r. Planowany termin podpisania umowy/Podj´cie decyzji o dofinansowaniu (w przypadku projektów w∏asnych) – grudzieƒ 2008 r.
Kolejny planowany termin w zakresie infrastruktury wodno-Êciekowej to grudzieƒ 2009 r. Planowany
termin podpisania umowy/Podj´cie
decyzji o dofinansowaniu (w przypadku projektów w∏asnych) – marzec 2010 r. W poddzia∏aniu 4.1-3
Gospodarka odpadami planowany
termin rozpocz´cia naboru – wrzesieƒ 2011 r. Planowany termin podpisania umowy/Podj´cie decyzji
o dofinansowaniu (w przypadku projektów w∏asnych) – styczeƒ 2012 r.
Zarzàd Województwa Podkarpackiego 30.03.2008 r. og∏osi∏ nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej
o dofinansowanie ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Nabór dotyczy
nast´pujàcych dzia∏aƒ:
➢ 4.1. Infrastruktura ochrony Êrodowiska: A – Oczyszczanie Êcieków; B – Zaopatrzenie w wod´.
➢ 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.
Termin sk∏adania wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów:
➢ Od dnia og∏oszenia do dnia
28 maja 2008 r. dla dzia∏ania
4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi.
➢ Od dnia og∏oszenia do dnia

30 maja 2008 r. dla dzia∏ania
4.1. Infrastruktura ochrony Êrodowiska (schemat A i schemat B).
Termin realizacji projektu – realizacja projektu powinna si´ rozpoczàç nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy od
daty podpisania umowy o dofinansowanie. Zakoƒczenie realizacji
projektu (z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà) powinno nastàpiç
do 30 czerwca 2010 r. Planowany
termin rozstrzygni´cia konkursu –
IV kwarta∏ 2008 r.
Zgodnie z harmonogramem og∏aszania konkursów RPO Województwa Podlaskiego w 2008 roku
(wersja zaktualizowana 1.04.2008 r.)
w przypadku Osi priorytetowej V –
Rozwój infrastruktury ochrona Êrodowiska; planowany termin konkursu to wrzesieƒ 2008 r.
Zarzàd Województwa Pomorskiego og∏osi∏ konkursy m.in.
w ramach:
➢ Dzia∏ania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony Êrodowiska –
w Subregionie Po∏udniowym
(powiaty: chojnicki, cz∏uchowski,
koÊcierski).
➢ Dzia∏ania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony Êrodowiska –
w Subregionie NadwiÊlaƒskim
(powiaty: kwidzyƒski, malborski, starogardzki, sztumski,
tczewski).
We wszystkich przypadkach nabór
aplikacji konkursowych trwa od
29 lutego do 25 kwietnia 2008 r.
W Êwi´tokrzyskim RPO w harmonogramie nie ustalono terminów
dla priorytetów w zakresie ochrony
Êrodowiska.
4 kwietnia 2008 r. Zarzàd Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego
dokona∏ zmiany rocznego harmonogramu og∏aszania konkursów
w ramach dzia∏aƒ 6.1 i 6.2 Osi priorytetowej nr 6 Ârodowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na
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lata 2007-2013 (z wy∏àczeniem
Poddzia∏ania 6.2.1 Wykorzystywanie
odnawialnych êróde∏ energii). Terminy og∏oszenia konkursu w 2008 r.:
6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi –
18 kwietnia.
6.1.2. Gospodarka wodno-Êciekowa
– 18 kwietnia.
6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych
êróde∏ energii – 7 lipca.
6.2.2. Bezpieczeƒstwo ekologiczne
– 18 kwietnia.
Harmonogram og∏aszania konkur
sów w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zosta∏ przyj´ty uchwa∏à Zarzàdu Województwa
14 lutego br.:

3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni
ziemi – III kwarta∏ 2008 r.
3.2. Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku – III
kwarta∏ 2008 r.
3.3. Wsparcie ochrony przyrody –
I kwarta∏ 2008 r.
3.4. Gospodarka wodno-Êciekowa
– I kwarta∏ 2008 r.
3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagro˝onych
obszarów województwa – III
kwarta∏ 2008 r.
3.6. Poprawa bezpieczeƒstwa Êrodowiskowego i ekologicznego – III kwarta∏ 2008 r.
3.7. Zwi´kszenie wykorzystania
odnawialnych zasobów energii – III kwarta∏ 2008 r.

7 lutego 2008 r. Zarzàd Województwa Zachodniopomorskiego podjà∏
uchwa∏´ o przyj´ciu Harmonogramu
konkursów na 2008 rok w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
W przypadku dzia∏ania 4.3. Zaopatrzenie w wod´ i oczyszczanie Êcieków ustalono termin grudzieƒ 2008 r.
W dzia∏aniu 4.2. Gospodarka odpadami – planowany termin rozpocz´cia naborów – po opracowaniu
programu pomocowego okreÊlajàcego warunki dopuszczalnoÊci
pomocy oraz uzyskaniu akceptacji
Komisji Europejskiej.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Dalszy ciàg problemów z ocenami oddzia∏ywania
W poprzednim numerze informowaliÊmy Paƒstwa o problemach,
jakie mogà mieç potencjalni beneficjenci Êrodków europejskich
w sytuacji, gdy polskie regulacje
w zakresie zamówieƒ publicznych
i ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko sà sprzeczne z unijnymi.

Obecnie pojawi∏y si´ doniesienia,
˝e dla wszystkich projektów przygotowanych do finansowania konieczne b´dzie opracowanie nowych
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Niektóre województwa wstrzymujà
og∏aszanie konkursów, czekajàc na
efekty ustaleƒ z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego. Inne przygotowujà awaryjne rozwiàzania
(do których namawiajà przedstawiciele MRR), które majà polegaç na
zawieszaniu procedur wyboru projektów do czasu wyjaÊnienia sytuacji.
O tym, ˝e problemy prawne systemu
wdra˝ania programów unijnych nie
koƒczà si´ na zamówieniach publicznych Êwiadczy fakt, ˝e resort
rozwoju regionalnego przygotowa∏
projekt ustawy o zmianie niektó-
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rych ustaw w zwiàzku z wdra˝aniem funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci.

✔

WA˚NE!

Zaproponowane przez MRR zmiany
uj´te w projekcie dotyczà przede
wszystkim przepisów Ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658, z póên. zm.), ale
tak˝e innych aktów prawnych majàcych charakter strategiczny z punktu
widzenia wdra˝ania programów
realizowanych z udzia∏em funduszy
europejskich, w tym w Ustawie z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.).

Jednak, gaszàc po˝ary na ró˝nych
frontach, obecnie wysi∏ek wydaje
si´ byç skoncentrowany na obszarze ocen oddzia∏ywania. Resort
rozwoju regionalnego opracowa∏
projekt nowych wytycznych, równoczeÊnie przygotowywane sà nowe
regulacje prawne – w tym przypadku przez resort Êrodowiska.
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Projekt „Wytycznych w zakresie
post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko dla
przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” jest obecnie
konsultowany – uwagi mo˝na przesy∏aç do 5 maja 2008 r. G∏ówna
zmiana w stosunku do „Wytycznych
w zakresie post´powania w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
dla przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych z krajowych lub regionalnych
programów operacyjnych” z dnia
23 listopada 2007 r. polega na dodaniu dwóch nowych, ÊciÊle powiàzanych ze sobà rozdzia∏ów:
1) „C. NiezgodnoÊç prawa polskiego z przepisami dyrektywy
OOÂ”;
2) „D. Zalecenia zwiàzane z nieprawid∏owà transpozycjà dyrektywy OOÂ”.
Zawarte w powy˝szych rozdzia∏ach
wyjaÊnienia i wskazówki dotyczà
mo˝liwoÊci wykorzystania obowiàzujàcych obecnie regulacji prawnych
tak, aby jednoczeÊnie nie naruszaç wymogów dyrektywy Rady
www.dashofer.pl
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nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsi´wzi´cia publiczne i prywatne na
Êrodowisko naturalne. W szczególnoÊci odniesiono si´ do:
1) interpretacji poj´cia „zezwolenie na inwestycj´”;
2) koniecznoÊci dokonania analizy
wariantów lokalizacyjnych dla
dróg, dla których wydano ju˝
decyzj´ lokalizacyjnà, oraz dla
przebudowy dróg;
3) dokonywania zg∏oszeƒ budowy;
4) udzia∏u organizacji ekologicznych w post´powaniu w sprawie
oceny oddzia∏ywania Êrodowisko;
5) obowiàzków zwiàzanych z informowaniem spo∏ecznoÊci o inwestycji;
6) udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu dotyczàcym przedsi´wzi´cia zlokalizowanego na
terenach zamkni´tych;
7) obowiàzku przeprowadzenia
tzw. screeningu dla przedsi´wzi´ç polegajàcych na przebudowie urzàdzeƒ przeciwpowodziowych;
8) pomocniczego wykorzystywania progów iloÊciowych dla
przeprowadzenia tzw. screeningu.
Ponadto wprowadzono szereg uwag
o charakterze doprecyzowujàcym,
uzupe∏niajàcym, wyjaÊniajàcym
oraz redakcyjnych.
Konsekwencjà wprowadzenia powy˝szych zmian by∏a równie˝
koniecznoÊç zaktualizowania za∏àczników do Wytycznych, w tym formularzy dotyczàcych wniosku o dofinansowanie.
Na stronie internetowej Ministerstwa
Ârodowiska mo˝na znaleêç projekt
z 10.04.2008 r. ustawy o dost´pie
do informacji o Êrodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Zgodnie z uzasadnieniem decyzja
o wyodr´bnieniu przepisów o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko z Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska w odr´bnà
ustaw´ zosta∏a podj´ta ze wzgl´dów
pragmatycznych – w celu u∏atwienia
stosowania przedmiotowych przepisów przez adresatów zawartych
w nich norm.

W cz´Êci dotyczàcej post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç projekt ustawy ma przede
wszystkim na celu uwzgl´dnienie
zarzutów Komisji Europejskiej,
podniesionych w ramach wszcz´tego przeciwko Polsce post´powania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy Rady 85/337/EWG
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych/
wp∏ywu wywieranego przez niektóre
przedsi´wzi´cia publiczne i prywatne
na Êrodowisko naturalne, zmienionej
dyrektywà Rady 97/11/WE i dyrektywà Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/35/WE, zwanej dalej
„dyrektywà 85/337/EWG” – naruszenie nr 2006/2281.
Dotychczas przeprowadzono dwa
etapy przedmiotowej procedury
o naruszenie:
➢ wezwanie do usuni´cia uchybieƒ (na które w∏adze polskie
udzieli∏y odpowiedzi pismem
z dnia 4 wrzeÊnia 2006 r.);
➢ uzasadniona opinia (na którà w∏adze polskie udzieli∏y odpowiedzi
pismem z dnia 18 paêdziernika
2007 r.).
Nast´pnym, formalnym etapem
post´powania o naruszenie, który
mo˝e byç wszcz´ty w przypadku
braku akceptacji wyjaÊnieƒ oraz
propozycji zmian w prawie krajowym, z∏o˝onych przez w∏adze polskie w odpowiedzi na uzasadnionà
opini´, jest skierowanie przez Komisj´ Europejskà skargi do Trybuna∏u

SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich.
Kwestie ocen znajdujà si´ w projekcie ustawy w Rozdziale 5. Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko planowanych
przedsi´wzi´ç. W zakresie dotyczàcym post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç projekt
przewiduje znaczàce zmiany w systemie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Zmiany te sà w znacznej mierze konsekwencjà uwzgl´dnienia zarzutów
odnoÊnie do nieprawid∏owej transpozycji dyrektywy 85/337/EWG
podniesionych wobec Polski przez
Komisj´ Europejskà.
Najwa˝niejszym zarzutem podniesionym przez Komisj´ Europejskà
jest naruszenie przepisów art. 1 ust.
2, art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 2 i art. 5
ust. 3 dyrektywy oraz art. 10 i art. 249
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, poprzez nieprawid∏owà transpozycj´ poj´cia „zezwolenie na inwestycj´”.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy,
przez „zezwolenie na inwestycj´”
nale˝y rozumieç „decyzj´ w∏aÊciwej
w∏adzy lub w∏adz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do
wykonania przedsi´wzi´cia”.

Zdaniem Komisji Europejskiej
„zezwolenie na realizacj´” w polskim systemie prawnym sk∏ada si´
z dwóch decyzji: decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj´ przedsi´wzi´cia (dalej:
decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach) oraz pozwolenia na
budow´. W zwiàzku z tym wszystkie wymagania okreÊlone w dyrektywie w odniesieniu do „zezwolenia na realizacj´ przedsi´wzi´cia”
muszà byç, zdaniem Komisji,
spe∏nione na etapie wydawania obu
tych decyzji.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2008
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Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e
Komisja Europejska podnios∏a przeciwko w∏adzom polskim zarzut, i˝
poprzez wprowadzenie instytucji
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach i zwiàzane z tym zmiany
przepisów dotyczàcych oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, polskie prawo sta∏o si´ w tym zakresie
jeszcze mniej zgodne z dyrektywà,
ni˝ przed wprowadzajàcà ww.
decyzj´ nowelizacjà ustawy – POÂ
z roku 2005.
Dlatego w projekcie proponuje si´
wprowadzenie obowiàzku przeprowadzenia powtórnej procedury
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
– na etapie pozwolenia na budow´
oraz nowej, przewidywanej w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, decyzji
o zezwoleniu przedsi´wzi´cia drogowego.
Przewiduje si´, i˝ powtórna procedura oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko b´dzie prowadzona dla wszystkich przedsi´wzi´ç, dla których
sporzàdzenie raportu o oddzia∏y-

waniu na Êrodowisko jest zawsze
obowiàzkowe (z tzw. I grupy), a dla
pozosta∏ych przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko (z tzw. II grupy) – jedynie
w przypadku, gdy koniecznoÊç
poddania danego przedsi´wzi´cia
post´powaniu w sprawie oceny na
etapie odpowiednio pozwolenia na
budow´ albo zezwolenia na realizacj´ przedsi´wzi´cia drogowego,
zosta∏a stwierdzona w decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej dla tego przedsi´wzi´cia
(art. 29 ust. 2 projektu).
Odr´bny przypadek stanowià w tym
zakresie przedsi´wzi´cia, dla których
nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla tego typu przedsi´wzi´ç etap kwalifikacji do sporzàdzenia raportu, a tym samym do
poddania procedurze oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko (tzw. procedura screeningu), odbywaç si´ b´dzie
na etapie odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych (art. 29 ust. 3 projektu).

Na pytanie, w jaki sposób wytyczne i ustawa wp∏ynà na system
wdra˝ania Êrodków unijnych trudno
dziÊ odpowiedzieç. Najwa˝niejsze
dla okreÊlenia tego wp∏ywu jest,
kiedy mo˝liwe b´dzie wejÊcie w ˝ycie ustawy. Dzia∏ania oparte tylko
na wytycznych zawsze b´dà nosiç
pi´tno prowizorki – nie jest to
komfortowa sytuacja, szczególnie
w przypadku tych najwi´kszych
inwestycji, kiedy trzeba przyjmowaç zobowiàzania idàce w setki
milionów z∏otych (a czasami euro).
Ze strony rzàdowej mo˝na us∏yszeç
zapewnienia, ˝e zmiany wejdà
w ˝ycie jesienià. Wydaje si´ to bardzo optymistyczny harmonogram.
„Optymistyczny”, jeÊli chodzi o realnoÊç takich ekspresowych dzia∏aƒ
w Polsce – mo˝na si´ zastanawiaç,
jaka b´dzie jakoÊç tych zmian. JednoczeÊnie wcià˝ brak odpowiedzi
na pytania, co z tymi inwestycjami,
które ju˝ dziÊ sà opóênione? Jak
kolejne wielomiesi´czne opóênienia
wp∏ynà na napi´te do granic wytrzyma∏oÊci harmonogramy? Czy
te inwestycje da si´ zrealizowaç? ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Pomoc dla przedsi´biorstw na zakup nowych Êrodków transportu,
które spe∏niajà wymogi surowsze ni˝ normy wspólnotowe, lub
które przyczyniajà si´ do podniesienia poziomu ochrony Êrodowiska
w przypadku braku norm wspólnotowych
Transport odpowiada za znacznà cz´Êç ca∏kowitej emisji gazów
cieplarnianych (ok. 30%), jak
równie˝ za lokalne zanieczyszczenia w postaci py∏ów, NOx
i SOx. Wa˝ne jest zatem wspieranie ekologicznych Êrodków
transportu, zarówno w celu powstrzymania globalnych zmian
klimatycznych, jak i redukcji lokalnych zanieczyszczeƒ, zw∏aszcza w miastach.
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W tym kontekÊcie szczególnie istotne jest wspieranie zakupu ekologicznych pojazdów transportowych.

w ˝ycie nie b´dà stosowane z mocà
wstecznà do ju˝ nabytych Êrodków
transportu.

Pomoc na nabycie nowych Êrodków
transportu drogowego, kolejowego,
Êródlàdowego i morskiego spe∏niajàcych przyj´te normy wspólnotowe
kwalifikuje si´ do pomocy przed
ich wejÊciem w ˝ycie. Wyjàtek ten
jest uzasadniony, gdy˝ nowe normy wspólnotowe z chwilà wejÊcia

Kosztami kwalifikowalnymi w przypadku operacji doposa˝ajàcych w sektorze transportu, których celem jest
ochrona Êrodowiska, sà ca∏kowite
poniesione koszty netto, o ile istniejàce Êrodki transportu nie sà przedmiotem jakichkolwiek norm dotyczàcych ochrony Êrodowiska.
■
Redakcja
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?

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób sà rozdzielane nale˝noÊci z op∏at za sk∏adowanie odpadów na sk∏adowiskach i jaki akt
prawny to reguluje?
Zgodnie z postanowieniami art. 402
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150), organami odpowiedzialnymi za windykacje i dystrybucj´ op∏at i kar za korzystanie ze
Êrodowiska jest zarzàd województwa
oraz wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska. Op∏aty i kary wp∏ywajà
na specjalne rachunki bankowe,
prowadzone wy∏àcznie w celu gromadzenia i redystrybucji tych wp∏ywów. Ich przekazanie na konto
odpowiedniego funduszu nast´puje
w terminie do 15 ka˝dego miesiàca,
pod rygorem odsetek za zw∏ok´
okreÊlonych w Ordynacji podatkowej.
Ogólna kwota op∏at przekazywana
miesi´cznie do funduszy przez
zarzàd, nie jest równa miesi´cznej
kwocie wp∏ywów, z uwagi na fakt
powi´kszenia kwoty wp∏ywów
o odsetki bankowe z tytu∏u Êrodków
na rachunku i jednoczeÊnie jej pomniejszenia o op∏aty zwiàzane
z prowadzeniem rachunku i op∏aty
z tytu∏u egzekucji op∏at.
Rozdzia∏ wp∏ywów z tytu∏u op∏at
i kar za sk∏adowanie i magazynowanie odpadów na sk∏adowiskach
reguluje art. 402 ust. 6 i 7 ustawy
Prawo ochrony Êrodowiska. Zgodnie z ust. 6, wp∏ywy te stanowià

w 50% przychód gminnego funduszu
gminy, a w 10% – przychód funduszu powiatu, na którego obszarze
sk∏adowane sà odpady. Je˝eli sk∏adowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze wi´cej ni˝ jednej
gminy lub jednego powiatu, przychód podlega podzia∏owi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez sk∏adowisko na obszarze
tych gmin lub powiatów. Pozosta∏e
40% kwoty podlega podziale w taki

sposób, ˝e wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej otrzymujà 65% z owych
40% wp∏ywów z op∏at za sk∏adowanie i magazynowanie odpadów,
a Narodowy Fundusz otrzymuje
z tego tytu∏u 35% z 40% wp∏ywu
z op∏at.
Bogus∏awa Paku∏a,
Specjalista ds. orzecznictwa
administracyjnego

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie:
15.04.2008 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków
organicznych (Dz. U. Nr 62, poz. 392).
14.04.2008 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia
b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi zastosowaniu technologii zapewniajàcych
czystszà i energooszcz´dnà produkcj´ oraz oszcz´dzanie surowców (Dz. U.
Nr 61, poz. 385).
11.04.2008 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,
w których dokonuje si´ oceny jakoÊci powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310).
W za∏àczniku do rozporzàdzenia okreÊlone zosta∏y obszary, nazwy i kody
stref stanowiàcych obszar jednego lub wi´cej powiatów po∏o˝onych na
obszarze tego samego województwa, niewchodzàcych w sk∏ad aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy.
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Wydawnictwo dodatkowo poleca

Poradnik gospodarowania odpadami
Podr´cznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony Êrodowiska
Publikacja pomo˝e Ci:
➢ uzyskaç pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami,
➢ naliczaç op∏aty za sk∏adowanie
odpadów,
➢ wyliczyç op∏at´ produktowà,
➢ prawid∏owo prowadziç ewidencj´
odpadów,
➢ prawid∏owo interpretowaç prawo,
m.in.:
– ustaw´ o odpadach,
– ustaw´ o (…) op∏acie
produktowej,
– ustaw´ o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie,
➢ spe∏niaç wymogi bezpieczeƒstwa przy
post´powaniu z odpadami.
Praktyczny dodatek do poradnika:
P¸YTA CD, a na niej:
➢ ustawa o odpadach,
➢ ustawa o (...) op∏acie produktowej,
➢ ustawa o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie,
➢ ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych.

W publikacji mi´dzy innymi:
➢ Zasady post´powania z odpadami
niebezpiecznymi.
➢ Wzory i przyk∏ady wype∏nionych
dokumentów ewidencyjnych
wg obowiàzujàcych zasad ewidencji
odpadów.
➢ Zasady wykorzystania osadów
Êciekowych na cele nieprzemys∏owe.
➢ Omówienie ulg podatkowych z tytu∏u
wykorzystania odpadów.
➢ Orzecznictwo administracyjne
w sprawach post´powania
z odpadami.
➢ Szczegó∏owa charakterystyka
wybranych grup odpadów.
➢ Warunki transportu odpadów
niebezpiecznych.
➢ Opis procesów technologicznych.
➢ Opis Programu Czystszej Produkcji
w Polsce.
➢ Finansowanie inwestycji zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska.
➢ Firmy zajmujàce si´ odpadami
w Polsce.

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27

Poradnik gospodarowania odpadami
Wydanie podstawowe, 4 segregatory A5, ok. 4000 stron + CD
cena 349 z∏ + koszty przesy∏ki + 0,88 z∏ VAT (p∏yta CD)
Tak, zamawiam
aktualizacja 4 razy w roku, cena 0,50 z∏/str. + koszty przesy∏ki

Do wyboru:
■ p∏atnoÊç za pobraniem

■ p∏atnoÊç przelewem

■

egzemplarzy

P∏atnoÊç za publikacj´ za pobraniem lub przelewem. Oferta wa˝na do
wyczerpania nak∏adu. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu publikacji w ciàgu
14 dni od dostarczenia, gdyby nie spe∏nia∏a Paƒstwa oczekiwaƒ. Brak zwrotu
w tym terminie jest jednoznaczny z zakupem publikacji i zobowiàzuje Paƒstwa,
w przypadku p∏atnoÊci przelewem, do op∏acenia za∏àczonej faktury. Po up∏ywie
14 dni od otrzymania nie mo˝na zwróciç produktu. Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu: (022) 5593600~05, 5593666, 5593682.

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport

■ e-podatki

■ e-Budownicto i architektura

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-Kadra kierownicza

Firma/Instytucja: ........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres: ......................................................................................................................... Stanowisko: ..........................................................
Imi´ i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................
Bran˝a: ............................................. Telefon: .................................... Faks: .................................... e-mail: ............................................
Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ – 2008 r.

PGO ODF 0508
Piecz´ç/podpis .........................................................

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

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2008

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

www.dashofer.pl

