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Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce majowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W dziale AktualnoÊci przeczytacie
Paƒstwo o nowej wersji Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Âro-
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8 maja 2009 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego dotyczàce szczegó∏owego przeznaczenia, warunków
i trybu udzielania przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
pomocy finansowej na rozwój oÊrodków innowacyjnoÊci w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013 (Dz.U. z 2009 r. Nr 70,
poz. 604). Rozporzàdzenie jest jed-

noczeÊnie uzupe∏nieniem Rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy
finansowej na wyposa˝enie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach
PO RPW (Dz.U. Nr 34, poz. 271). ■
Redakcja

AktualnoÊci

■ Finanse
●

Nowe rozporzàdzenie dotyczàce pomocy
finansowej na rozwój oÊrodków
innowacyjnoÊci w ramach Programu
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
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Jest ju˝ nowa wersja Szczegó∏owego opisu
priorytetów Programu Infrastruktura
i Ârodowisko
Na stronie ministerstwa pojawi∏a si´
informacja o nowej wersji Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko
wraz za∏àcznikiem nr 2 Organizacja
systemu oceny i wyboru projektów

w ramach POIÂ. Dokument obowiàzuje od 13 maja 2009 r.

dowisko. Dokument obowiàzuje od
13 maja 2009 r. Natomiast w dziale
Porady prawne znajdujà si´ terminy
sk∏adania wniosków dla projektów
Êrodowiskowych z Regionalnych Programów Operacyjnych.

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.

W Temacie numeru znajdà Paƒstwo
informacje dotyczàce programu LIFE+
oraz wst´pny harmonogram programu
na 2009 r., a tak˝e terminy sk∏adania
wniosków o promes´ dofinansowania przedsi´wzi´ç. Autor przedstawi∏
równie˝ zasady wspó∏finansowania
projektów i sk∏adania wniosków.

Zmiany przyj´te w nowej wersji
dotyczà aktualizacji nast´pujàcych
zagadnieƒ:

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2009

1

Nr 5/2009
➢ wyjaÊnieƒ dla projektów generujàcych dochód,
➢ trybu oceny wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych
dzia∏aƒ,
➢ trybu wyboru projektów stosowanego w poszczególnych dzia∏aniach,

➢ programów pomocy publicznej,
nazwy departamentów itp.
OdnoÊnie do za∏àcznika nr 2 do
Szczegó∏owego opisu priorytetów
POIiÂ pt. Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach
POIÂ zmiany dotyczà:
➢ dostosowania zapisów procedury

odwo∏awczej do Ustawy z dnia
7 listopada 2008 r.,
➢ zwi´kszenia czytelnoÊci procedur
przez doprecyzowanie i wyeliminowanie powtarzajàcych si´
zapisów,
➢ optymalizacji zasad oceny projektów.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nowe projekty rozporzàdzeƒ
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
pojawi∏y si´ projekty rozporzàdzenia w sprawie:
➢ Wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at i sposobu przedstawiania tych informacji i danych.
Rozporzàdzenie to zastàpi dotychczasowe z dnia 15 grudnia 2005 r.
Wprowadzenie zmian we wzorach
tych wykazów wynika z koniecznoÊci
dostosowania ich do zmian wprowadzonych w systemie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w nowym Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.

➢ Wzoru rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej dla sprz´tu.
Rozporzàdzenie to zastàpi dotychczasowe z dnia 20 lutego 2006 r.
Celem nowego rozporzàdzenia jest
okreÊlenie nowych wzorów rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej dla sprz´tu,
które wprowadzajàcy sprz´t muszà
przekazywaç co roku do G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska.
Aby uczyniç sprawozdania bardziej
przejrzyste, wprowadzono dwa dzia∏y.
Jeden dotyczy uzyskanego poziomu
zbierania zu˝ytego sprz´tu, a drugi
uzyskanych poziomów odzysku
i recyklingu. Podzia∏ ten wynika

z ró˝nych rodzajów obowiàzków
na∏o˝onych na przedsi´biorców.
W zwiàzku z tym w dziale II dotyczàcym zbierania zu˝ytego sprz´tu
wprowadzono kolumny odnoszàce
si´ do poziomu zbierania zu˝ytego
sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw
domowych, a tak˝e poziomu zbierania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego
od u˝ytkowników innych ni˝ gospodarstwa domowe. Taki podzia∏
zosta∏ zastosowany w zwiàzku z ró˝nymi obowiàzkami przy zbieraniu
zu˝ytego sprz´tu, na∏o˝onymi na
wprowadzajàcych sprz´t przeznaczony dla gospodarstw domowych,
zobowiàzanych do uzyskania okreÊlonych poziomów zbierania zu˝ytego sprz´tu oraz podmiotów wpro-
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wadzajàcych sprz´t inny ni˝ przeznaczony dla gospodarstw domowych, niemajàcych wyznaczonych
poziomów zbierania.
Zosta∏o dodane tak˝e objaÊnienie,
które mówi, ˝e za zu˝yty sprz´t pochodzàcy z gospodarstw domowych
uznaje si´ tak˝e zu˝yty sprz´t pochodzàcy z innych êróde∏, a który ze

wzgl´du na charakter i iloÊç jest podobny do zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych.
Oznacza to, ˝e za zu˝yty sprz´t pochodzàcy z gospodarstw domowych
b´dzie si´ uwa˝aç odpady ze sprz´tu,
którego konstrukcja i funkcje pozwala∏y na u˝ycie w gospodarstwie
domowym i by∏ przeznaczony przede
wszystkim dla nabywców indywi-

dualnych (np. lodówki, komputery,
telefony itp.)
W objaÊnieniu do kolumny okreÊlajàcej uzyskane poziomy zbierania
dodano wzór, wed∏ug którego wprowadzajàcy sprz´t b´dzie okreÊla∏
uzyskany poziom zbierania.
■
Redakcja

Porady prawne
Regionalne Programy Operacyjne – terminy sk∏adania wniosków
dla projektów Êrodowiskowych
Wcià˝ sà aktualizowane terminy
konkursów w poszczególnych
Regionalnych Programach Operacyjnych. Wynika to z jednej
strony z koniecznoÊci zmian w procedurach konkursowych, a z drugiej z przed∏u˝ajàcych si´ w wielu
województwach prac nad ocenà
wczeÊniej z∏o˝onych wniosków.

Poni˝ej zestawiono najbardziej aktualne terminy naboru do konkursów,
w ramach których mo˝liwe jest
finansowanie projektów Êrodowiskowych (nie wymieniono priorytetów, dla których obecnie nie sà planowane kolejne konkursy w 2009 roku).
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
DolnoÊlàskiego
Priorytet 4. Ârodowisko i bezpieczeƒstwo ekologiczne
4.1. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru – maj
2009, wrzesieƒ 2009
4.3. Poprawa jakoÊci powietrza –
Planowana data (kolejnego) naboru
– luty 2010
4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom –
Planowana data (kolejnego) naboru
– wrzesieƒ 2009
4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych – Planowana data (kolejnego) naboru – maj 2009
www.dashofer.pl

4.6. Wsparcie instytucji zajmujàcych
si´ zabezpieczeniem Êrodowiska
naturalnego – Planowana data (kolejnego) naboru – luty 2011
4.7. Ochrona bioró˝norodnoÊci i edukacja ekologiczna – Planowana data
(kolejnego) naboru – grudzieƒ 2009,
maj 2011

ochrony Êrodowiska – Planowana data
(kolejnego) naboru – czerwiec 2009

Priorytet 5. Energetyka

Dzia∏anie 1.4. Dotacje inwestycyjne
w zakresie dostosowania przedsi´biorstw do wymogów ochrony Êrodowiska oraz w zakresie odnawialnych êróde∏ energii – Planowana
data (kolejnego) naboru – czerwiec
2009-sierpieƒ 2009

5.1. Odnawialne êród∏a energii – Planowana data (kolejnego) naboru –
maj 2010
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
P2. Zachowanie i racjonalne u˝ytkowanie Êrodowiska
2.2. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru –
wrzesieƒ 2009
2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – Planowana
data (kolejnego) naboru – 18 maja
2009-29 maja 2009
2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku – Planowana data
(kolejnego) naboru – kwiecieƒ 2009
P5. Wzmocnienie konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw
5.3. Wspieranie przedsi´biorstw w zakresie dostosowania do wymogów

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego
P1. Przedsi´biorczoÊç i innowacje

P6. Ârodowisko i czysta energia
Dzia∏anie 6.1. Ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska
– Gospodarka wodno-Êciekowa –
Planowana data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ 2009
– Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi – Planowana
data (kolejnego) naboru – sierpieƒ 2009
– Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw ekologicznych – Planowana data (kolejnego) naboru
– maj 2009
– Bezpieczeƒstwo ekologiczne –
Planowana data (kolejnego) naboru – kwiecieƒ 2010
Dzia∏anie 6.2. Energia przyjazna Êrodowisku – Planowana data (kolejnego) naboru – wrzesieƒ 2009
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
¸ódzkiego
OÊ priorytetowa II. Ochrona Êrodowiska, zapobieganie zagro˝eniom,
energetyka
II.2. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru –
20 kwietnia 2009-22 maja 2009
II.4. Gospodarka wodna – Planowana
data (kolejnego) naboru – 20 kwietnia 2009-22 maja 2009
II.5. Zagro˝enia Êrodowiska – Planowana data (kolejnego) naboru –
24 sierpnia 2009-25 wrzeÊnia 2009
II.6. Ochrona powietrza – Planowana
data (kolejnego) naboru – 24 sierpnia 2009-25 wrzeÊnia 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Ma∏opolskiego
P 7. Infrastruktura ochrony Êrodowiska
Dzia∏anie 7.1. Gospodarka wodno-Êciekowa – Planowana data (kolejnego) naboru – I kw. 2010
Dzia∏anie 7.2. Poprawa jakoÊci powietrza i zwi´kszenie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii –
Planowana data (kolejnego) naboru
– II kw. 2009 r., III kw. 2010
Dzia∏anie 7.3. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego)
naboru – II kw. 2009, III kw. 2010
Dzia∏anie 7.4. Poprawa bezpieczeƒstwa ekologicznego oraz ochrona
przed skutkami kl´sk ˝ywio∏owych
– Planowana data (kolejnego) naboru
– III kw. 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
Priorytet IV. Ârodowisko, zapobieganie zagro˝eniom i energetyka
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4.3. Ochrona powietrza, energetyka
– Planowana data (kolejnego) naboru
– III kw. 2009
4.4. Ochrona przyrody, zagro˝enia,
systemy monitoringu – Planowana
data (kolejnego) naboru – IV kw. 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego
OÊ 4. Ochrona Êrodowiska
Dzia∏anie 4.1. Infrastruktura wodno-Êciekowa i gospodarka odpadami –
Planowana data (kolejnego) naboru
– 1 grudnia-15 grudnia 2009; wrzesieƒ 2011
Dzia∏anie 4.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – wy∏àcznie procedura pozakonkursowa, obejmujàca indywidualne projekty kluczowe:
styczeƒ 2010
Dzia∏anie 4.3. Ochrona powietrza,
odnawialne êród∏a energii – Planowana data (kolejnego) naboru –
1 czerwca-16 czerwca 2009; paêdziernik 2011
Dzia∏anie 4.4. Ochrona bioró˝norodnoÊci Opolszczyzny – Planowana
data (kolejnego) naboru – 1 wrzeÊnia-15 wrzeÊnia 2009; listopad 2012
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
OÊ priorytetowa IV. Ochrona Êrodowiska i zapobieganie zagro˝eniom
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska
– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Infrastruktura
oczyszczania Êcieków (schemat A)
– Planowana data (kolejnego) naboru – maj 2010-III kwarta∏ 2010
– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony Êrodowiska – Zaopatrzenie
w wod´ (schemat B) – Planowana data (kolejnego) naboru –
maj 2010-III kwarta∏ 2010
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– Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Zagospodarowanie odpadów (schemat C) – Planowana data (kolejnego) naboru
– czerwiec 2009-III kwarta∏ 2009
– Dzia∏anie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi
– Planowana data (kolejnego) naboru – luty 2011-II kwarta∏ 2011
– Dzia∏anie: Zachowanie oraz
ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej – Planowana data (kolejnego) naboru –
luty 2009-II kwarta∏ 2009
– Dzia∏anie: Zwalczanie i zapobieganie zagro˝eniom – Planowana
data (kolejnego) naboru – sierpieƒ 2009-IV kwarta∏ 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego
OÊ priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska
Dzia∏anie 5.1. Regionalna infrastruktura ochrony Êrodowiska –
Planowana data (kolejnego) naboru:
– ochrona powietrza – maj-czerwiec 2009
– gospodarka odpadami – lipiec-sierpieƒ 2009
– odnawialne êród∏a energii –
maj-czerwiec 2009
Dzia∏anie 5.2. Lokalna infrastruktura ochrony Êrodowiska – Planowana data (kolejnego) naboru:
– gospdarka wodno-Êciekowa –
paêdziernik-listopad 2009
– gospdarka odpadami – lipiec-sierpieƒ 2009
– odnawialne êród∏a energii –
maj-czerwiec 2009
– ochrona powietrza – maj-czerwiec 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego
OÊ priorytetowa V. – Ârodowisko
i energetyka przyjazna Êrodowisku
www.dashofer.pl
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5.1. Gospodarka odpadami – Planowana data (kolejnego) naboru – 4 maja
2009-5 czerwca 2009
5.2. Gospodarka wodna – Planowana
data (kolejnego) naboru – 27 kwietnia 2009-29 maja 2009, wrzesieƒ
2010-paêdziernik 2010
5.3. Zarzàdzanie informacjà o Êrodowisku – Planowana data (kolejnego) naboru – paêdziernik 2010-listopad 2010
5.4. Rozwój energetyki opartej na
êród∏ach odnawialnych – Planowana
data (kolejnego) naboru – 5 paêdziernika 2009-13 listopada 2009, luty
2011-marzec 2011
5.5. Infrastruktura energetyczna
i poszanowanie energii – Planowana
data (kolejnego) naboru – 5 paêdziernika 2009-13 listopada 2009, luty
2011-marzec 2011
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âlàskiego

tycznej – Planowana data (kolejnego)
naboru – 4 maja 2009-15 czerwca
2009
D 4.2. Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
i energetycznej – Planowana data
(kolejnego) naboru – 4 maja 2009-15 czerwca 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmiƒsko-Mazurskiego
OÊ priorytetowa 6. ÂRODOWISKO
PRZYRODNICZE
Dzia∏anie 6.2. Ochrona Êrodowiska
przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Podzia∏anie 6.2.2. Bezpieczeƒstwo
ekologiczne – Planowana data (kolejnego) naboru – 6 kwietnia 2009-18 maja 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Wielkopolskiego

Priorytet V. Ârodowisko
Dzia∏anie 5.2. Gospodarka odpadami
– Planowana data (kolejnego) naboru
– 7 lipca 2009-7 wrzeÊnia 2009
Dzia∏anie 5.3. Czyste powietrze
i odnawialne êród∏a energii – Planowana data (kolejnego) naboru –
7 kwietnia 2009-8 czerwca 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âwi´tokrzyskiego
OÊ priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej
D 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energe-

Priorytet III. Ârodowisko przyrodnicze
3.2. Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku – Planowana
data (kolejnego) naboru – IV kwarta∏ 2009
3.3. Wsparcie ochrony przyrody –
Planowana data (kolejnego) naboru
– II kwarta∏ 2009
3.4. Gospodarka wodno-Êciekowa
– Planowana data (kolejnego) naboru – I kwarta∏ 2010
3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagro˝onych obszarów
województwa – Planowana data
(kolejnego) naboru – II kwarta∏ 2009
3.6. Poprawa bezpieczeƒstwa Êro-

dowiskowego i ekologicznego –
Planowana data (kolejnego) naboru
– III kwarta∏ 2009
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
OÊ priorytetowa 4. Infrastruktura
Ochrony Ârodowiska
Dzia∏anie 4.3. ZAOPATRZENIE
W WOD¢ I OCZYSZCZANIE
ÂCIEKÓW – Planowana data (kolejnego) naboru – kwiecieƒ 2009
Dzia∏anie 4.5. Ochrona przyrody
i zapobieganie zagro˝eniom
– Poddzia∏anie 4.5.2. Promowanie bioró˝norodnoÊci i ochrona
przyrody (w tym NATURA 2000)
– wrzesieƒ 2009
– Poddzia∏anie 4.5.3. Zapobieganie
zagro˝eniom – wrzesieƒ 2009
Sytuacja w zakresie og∏aszania
kolejnych konkursów Êrodowiskowych jest dynamiczna. ˚eby nie
przeoczyç terminów, trzeba na bie˝àco Êledziç sytuacj´ w swoim województwie. W przypadku cz´Êci
dzia∏aƒ, nie zosta∏y jeszcze podj´te
ostateczne decyzje, czy i kiedy
w 2009 roku b´dà konkursy.
Niezale˝nie od terminu, powinny
byç prowadzone prace przygotowawcze, poniewa˝ jeÊli b´dziemy
czekaç do ostatniej chwili, nie b´dzie ˝adnej mo˝liwoÊci zrealizowania projektu, szczególnie, gdy istotnym elementem tych przygotowaƒ
sà wymagane przepisami konsultacje spo∏eczne oraz przeprowadzenie post´powaƒ przetargowych. ■
Krzysztof Choromaƒski

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Ochrona powierzchni ziemi
Zgodnie z Ustawà – Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (dalej „Ustawa”) przez powierzchni´ ziemi rozumie si´ naturalne ukszta∏towanie terenu, gleb´
oraz znajdujàcà si´ pod nià ziemi´
do g∏´bokoÊci oddzia∏ywania cz∏owieka, z tym ˝e poj´cie „gleba”
oznacza górnà warstw´ litosfery,
z∏o˝onà z cz´Êci mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza
i organizmów, obejmujàcà wierzchnià warstw´ gleby i podglebie.

co do zasady, gdy st´˝enie co najmniej jednej substancji przekracza
wartoÊç dopuszczalnà.

Na czym polega ochrona
powierzchni ziemi?

WartoÊç dopuszczalnà ustala si´
w trzech etapach:
1) etap pierwszy – ustalenie listy
substancji, których wystàpienie
jest spodziewane ze wzgl´du na
prowadzonà na danej nieruchomoÊci lub w jej sàsiedztwie dzia∏alnoÊç;
2) etap drugi – przeprowadzenie
pomiarów wst´pnych, których
celem jest ustalenie, czy substancje, o których mowa w pkt 1,
faktycznie wyst´pujà;
3) etap trzeci – badania szczegó∏owe w celu okreÊlenia st´˝eƒ
substancji ustalonych i wskazanie zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby
lub ziemi.

Ochrona powierzchni ziemi polega na:
1) zapewnieniu jak najlepszej jej
jakoÊci w szczególnoÊci przez:
a) racjonalne gospodarowanie,
b) zachowanie wartoÊci przyrodniczych,
c) zachowanie mo˝liwoÊci produkcyjnego wykorzystania,
d) ograniczanie zmian naturalnego ukszta∏towania,
e) utrzymanie jakoÊci gleby
i ziemi powy˝ej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów,
f) doprowadzenie jakoÊci gleby
i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, je˝eli nie
sà one dotrzymane,
g) zachowanie wartoÊci kulturowych, z uwzgl´dnieniem
zabytków archeologicznych;
2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.
Co to znaczy, ˝e ziemia
jest zanieczyszczona?
To, czy ziemia jest zanieczyszczona,
okreÊla Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r.
w sprawie standardów jakoÊci gleby
oraz standardów jakoÊci ziemi.
Zgodnie z tym aktem gleb´ lub ziemi´ uznaje si´ za zanieczyszczonà,
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WartoÊci dopuszczalne okreÊlone
sà w za∏àczniku do tego rozporzàdzenia. Dopuszczalne st´˝enie metali
ci´˝kich w glebach znajdujàcych
si´ na terenach gospodarstw, w których mo˝e byç prowadzona produkcja rolna metodami ekologicznymi, okreÊlajà przepisy o rolnictwie ekologicznym.

✔

WA˚NE!

Je˝eli przekroczenie wartoÊci dopuszczalnej st´˝enia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartoÊci w Êrodowisku, uwa˝a si´, ˝e przekroczenie dopuszczalnej wartoÊci st´˝eƒ
w glebie lub ziemi nie nastàpi∏o.

Trzy standardy jakoÊci dla
trzech rodzajów gruntów
Wy˝ej wspomniane rozporzàdzenie w sprawie standardów jakoÊci
gleby okreÊla standardy jakoÊci
gleby lub ziemi dla nast´pujàcych
grup gruntów:

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2009

1) grupa A:
a) nieruchomoÊci gruntowe wchodzàce w sk∏ad obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów Ustawy,
b) obszary poddane ochronie na
podstawie przepisów o ochronie przyrody; je˝eli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie
stwarza zagro˝enia dla zdrowia ludzi lub Êrodowiska – dla
obszarów tych st´˝enia zachowujà standardy wynikajàce
ze stanu faktycznego, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3 poni˝ej;
2) grupa B – grunty zaliczone do
u˝ytków rolnych z wy∏àczeniem
gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leÊne
oraz zadrzewione i zakrzewione,
nieu˝ytki, a tak˝e grunty zabudowane i zurbanizowane z wy∏àczeniem terenów przemys∏owych, u˝ytków kopalnych oraz
terenów komunikacyjnych;
3) grupa C – tereny przemys∏owe,
u˝ytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Paƒstwowy monitoring
Êrodowiska
Jak w przypadku ka˝dego elementu
sk∏adowego Êrodowiska, równie˝
do ochrony powierzchni ziemi niezb´dne jest posiadanie wiadomoÊci
o wyst´pujàcych zagro˝eniach.
Dlatego w Ustawie obowiàzki zwiàzane z prowadzeniem pomiarów
jakoÊci gleby i ziemi na∏o˝ono na
wojewódzkich inspektorów, którzy
odpowiadajà za prowadzenie paƒstwowego monitoringu Êrodowiska.
Ponadto zobowiàzano starost´ do
prowadzenia okresowych badaƒ
jakoÊci gleby i ziemi.
W celu w∏aÊciwego prowadzenia
przez organy samorzàdu powiatowego badaƒ oraz ujednolicenia
www.dashofer.pl
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uzyskiwanych wyników w art. 109
ust. 3-5 Ustawy zosta∏a przewidziana
fakultatywna delegacja dla ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia zakresu i sposobu prowadzenia badaƒ przez starostów. Niestety
rozporzàdzenie to do dziÊ nie zosta∏o
wydane.

ziemi oraz terenów, na których
wyst´pujà te ruchy;
3) informacje, jakie powinien zawieraç rejestr terenów zagro˝onych
ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których wyst´pujà te
ruchy, zwany dalej „rejestrem”;
4) sposób prowadzenia, form´
i uk∏ad rejestru.

Wyniki pomiarów

Obowiàzki wynikajàce
z Ustawy o zapobieganiu
szkodom w Êrodowisku

W celu efektywniejszego wykorzystania uzyskanych wyników
pomiarów do zadaƒ wojewódzkich
inspektorów ochrony Êrodowiska
nale˝y przekazywanie wyników
starostom, w przypadku stwierdzenia przekroczenia obowiàzujàcych
standardów. Oznacza to, ˝e je˝eli
wyniki pomiarów mieszczà si´ w dopuszczalnych granicach, to obowiàzek przekazania nie wyst´puje.
Ruchy masowe
Do ochrony powierzchni ziemi
zosta∏a zaliczona równie˝ ochrona
przed ruchami masowymi terenów
oraz ziemi (definicja w art. 3 pkt 32a
Ustawy). W art. 110a Ustawy zobowiàzano starost´ do prowadzenia
obserwacji oraz rejestru w tym zakresie. Dla u∏atwienia realizacji tego
zadania w art. 110a ust. 2 Ustawy
zobowiàzano ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska do wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego metody,
zakres i cz´stotliwoÊç prowadzonych
obserwacji terenów oraz informacje, jakie powinien zawieraç rejestr
o tych terenach. Wykonujàc t´ delegacj´, Minister Ârodowiska wyda∏
Rozporzàdzenie z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie informacji dotyczàcych ruchów masowych ziemi
(Dz.U. Nr 121, poz. 840). OkreÊla
ono:
1) sposób ustalania terenów zagro˝onych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których
wyst´pujà te ruchy;
2) metody, zakres i cz´stotliwoÊç
prowadzenia obserwacji terenów
zagro˝onych ruchami masowymi
www.dashofer.pl

Ponadto w art. 9-23 Ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493)
(dalej zwana „ZSÂ”) wymieniono
dzia∏ania naprawcze i dzia∏ania
zapobiegawcze, do których zobowiàzany jest podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska w przypadku zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub
wystàpienia takiej szkody. Zgodnie
z ZSÂ:
1) dzia∏aniami naprawczymi sà
wszelkie dzia∏ania, w tym dzia∏ania ograniczajàce lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastàpienia w równowa˝ny sposób elementów
przyrodniczych lub ich funkcji,
które uleg∏y szkodzie, w szczególnoÊci oczyszczanie gleby
i wody, przywracanie naturalnego ukszta∏towania terenu,
zalesianie, zadrzewianie lub
tworzenie skupieƒ roÊlinnoÊci,
reintrodukcj´ zniszczonych gatunków, prowadzàce do usuni´cia zagro˝enia dla zdrowia ludzi
oraz przywracania równowagi
przyrodniczej i walorów krajobrazowych na danym terenie;
2) dzia∏aniami zapobiegawczymi sà dzia∏ania podejmowane
w zwiàzku ze zdarzeniem, dzia∏aniem lub zaniechaniem powodujàcym bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku,
w celu zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia szkody, w szczególnoÊci wyeliminowanie lub
ograniczenie emisji.

Zagro˝enie szkodà
i wystàpienie szkody
W przypadku wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest zobowiàzany niezw∏ocznie podjàç dzia∏ania zapobiegawcze.
Natomiast w przypadku wystàpienia szkody, podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska jest zobowiàzany do:
1) podj´cia dzia∏aƒ w celu ograniczenia szkody w Êrodowisku,
zapobie˝enia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom
dla zdrowia ludzi lub dalszemu
os∏abieniu funkcji elementów
przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania,
powstrzymania, usuni´cia lub
ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeƒ lub innych szkodliwych czynników;
2) podj´cia dzia∏aƒ naprawczych.
Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie
szkodà w Êrodowisku nie zosta∏o
za˝egnane, mimo przeprowadzenia
dzia∏aƒ zapobiegawczych, lub wystàpi∏a szkoda w Êrodowisku, podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest
zobowiàzany niezw∏ocznie zg∏osiç
ten fakt organowi ochrony Êrodowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Gdy dzia∏ania korygujàce
nie zostanà podj´te
Je˝eli podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska nie podejmie dzia∏aƒ
zapobiegawczych i naprawczych,
organ ochrony Êrodowiska na∏o˝y
na niego obowiàzek przeprowadzenia tych dzia∏aƒ. Organ ochrony Êrodowiska sam podejmuje dzia∏ania
zapobiegawcze lub naprawcze, je˝eli:
1) podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie mo˝e zostaç zidentyfikowany lub nie mo˝na wszczàç
wobec niego post´powania egzekucyjnego, lub egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna;
2) z uwagi na zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzi lub mo˝liwoÊç
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zaistnienia nieodwracalnych
szkód w Êrodowisku jest konieczne natychmiastowe podj´cie tych dzia∏aƒ.
Je˝eli organ ochrony Êrodowiska
podejmuje ju˝ dzia∏ania naprawcze, w∏adajàcy powierzchnià ziemi
jest zobowiàzany umo˝liwiç prowadzenie tych dzia∏aƒ. Jednak w∏adajàcemu powierzchnià ziemi za szkody,

!

jakie poniós∏ w wyniku dzia∏aƒ
organu, przys∏uguje odszkodowanie
od organu ochrony Êrodowiska lub
w niektórych przypadkach od podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska:
➢ w przypadku dzia∏aƒ podj´tych
przez organ ochrony Êrodowiska
z uwagi na zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzi, lub mo˝liwoÊç
zaistnienia nieodwracalnych
szkód w Êrodowisku jest konieczne

natychmiastowe podj´cie tych
dzia∏aƒ (16 pkt 2 ZSÂ) oraz
➢ gdy bezpoÊrednie zagro˝enie
szkodà w Êrodowisku lub szkoda
w Êrodowisku wystàpi∏y na terenie, do którego podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie posiada
tytu∏u prawnego (art. 17 ust. 4
ZSÂ).
■

Co to jest LIFE+?

nich latach nie zosta∏y zakwalifikowane do wsparcia w ramach LIFE+.
Co roku odrzucanych jest oko∏o
70% zg∏aszanych projektów. Wiele
z nich, po wprowadzeniu stosownych poprawek, ponownie trafia do
oceny i zostajà zakwalifikowane do
realizacji. Dlatego wszyscy, którzy
w poprzednich latach sk∏adali
wnioski bez powodzenia, mogà ponownie próbowaç w roku 2009.

Paulina Grabowska

Temat numeru

LIFE+ w 2009 roku
28 stycznia 2009 roku Komisja
Europejska poda∏a termin, w którym opublikowane zostanie zaproszenie do sk∏adania wniosków –
nastàpi to 15 maja 2009 r. W tym
w∏aÊnie dniu na stronie internetowej LIFE opublikowane zostanà
obowiàzujàce w naborze 2009
wzory wniosków.

Komisja wczeÊniej zapowiedzia∏a,
˝e nie przewidziano istotnych
zmian w stosunku do zasad obowiàzujàcych w naborze 2008. Dlatego
zach´ca wszystkich planujàcych
z∏o˝enie wniosków w tegorocznym naborze do przygotowania
wniosków w oparciu o formularze
i „Przewodniki dla wnioskodawców” obowiàzujàce w naborze
2008.
Nale˝y jednak pami´taç o tym, ˝e
ostatecznie wnioskodawcy muszà
przekazaç do Komisji Europejskiej wnioski na formularzach dla
naboru 2009, które od 15 maja
2009 dost´pne b´dà na stronie
internetowej LIFE oraz na stronie
NFOÂiGW.
PopularnoÊç programu LIFE+
w Polsce stale roÊnie – w ostatnim
naborze Polska przekaza∏a do
Komisji Europejskiej 17 wniosków
o dofinansowanie, z których wszystkie pozytywnie przesz∏y ocen´ formalnà.
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Podstawà prawnà programu LIFE+
jest Rozporzàdzenie nr 614/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie
instrumentu finansowego na rzecz
Êrodowiska.
LIFE+ sk∏ada si´ z trzech komponentów, w ramach których wspó∏finansowane sà projekty w zakresie:
➢ wdra˝ania Dyrektywy Ptasiej
i Dyrektywy Siedliskowej, w tym
ochrony priorytetowych siedlisk
i gatunków,
➢ ochrony Êrodowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym,
innowacyjnych rozwiàzaƒ w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakoÊci ˝ycia oraz wdra˝ania polityki zrównowa˝onego
wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami,
➢ dzia∏aƒ informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz
zwi´kszania ÊwiadomoÊci ekologicznej w spo∏eczeƒstwie,
w tym kampanii na temat zapobiegania po˝arom lasów oraz
wymiany najlepszych doÊwiadczeƒ i praktyk.
Jak nie uda∏o si´ w latach
ubieg∏ych?
Szczególnie nie powinny zra˝aç si´
osoby, których wnioski w poprzed-
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Kto w Polsce odpowiada
za LIFE+?
Instytucjà poÊredniczàcà dla LIFE+
na terenie Polski jest Ministerstwo
Ârodowiska, natomiast instytucjà
wdra˝ajàcà jest Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
w MÂ odpowiada m.in. za wspó∏prac´ z Komisjà Europejskà przy
tworzeniu dokumentów programowych oraz sporzàdzanie listy krajowych priorytetów rocznych.
Departament Edukacji i Ochrony
Przyrody w Narodowym Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej odpowiada za bie˝àcà wspó∏prac´ z potencjalnymi wnioskodawcami, w tym konsultacje przy
przygotowaniu wniosków LIFE+,
nabór wniosków na poziomie krajowym oraz monitorowanie realiwww.dashofer.pl
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zacji projektów LIFE+. Dodatkowo
NFOÂiGW opracowuje program
wspó∏finansowania projektów finansowanych w ramach Instrumentu
Finansowego LIFE+.
Gdzie i kiedy mo˝na
z∏o˝yç wniosek?
O terminach naboru wniosków corocznie decyduje Komisja Europejska.
Zamkni´cie naboru nastàpi we
wrzeÊniu. Instytucjà przyjmujàcà
wnioski na terenie Polski jest Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Tab. 1. Wst´pny harmonogram programu LIFE+ na 2009 rok
Data
15 maja 2009 roku

Komisja Europejska opublikuje zaproszenie
do sk∏adania wniosków dotyczàcych instrumentu LIFE+ na 2009 rok.

15 wrzeÊnia 2009 roku

Ostateczny termin nadsy∏ania wniosków do
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.

22 paêdziernika 2009 roku

Ostateczny termin przekazania wniosków
przez NFOÂiGW do Komisji Europejskiej.

paêdziernik 2009 roku-czerwiec 2010 roku

Komisja Europejska przeprowadza kolejne
etapy oceny otrzymanych wniosków.

sierpieƒ-wrzesieƒ
2010 roku

Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania mi´dzy Komisjà Europejskà a beneficjentami.

1 wrzeÊnia 2010 roku

NajwczeÊniejsza data rozpocz´cia realizacji
projektu.

Wst´pny terminarz
w Polsce
30 marca 2009 roku Zarzàd
NFOÂiGW przyjà∏ propozycj´ terminów sk∏adania wniosków o promes´ dofinansowania przedsi´wzi´ç
ubiegajàcych si´ o dofinansowanie
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Dzia∏anie

chcàcy skorzystaç dodatkowo ze
wspó∏finansowania projektu ze
Êrodków krajowych, majà czas na
z∏o˝enie wniosku o promes´ dofinansowania do NFOÂiGW do 15 lipca
br. (jeÊli pragnà poznaç decyzj´
NFOÂiGW przed 15 wrzeÊnia br.)

Tab. 2. Terminy sk∏adania wniosków o promes´ dofinansowania przedsi´wzi´ç ubiegajàcych si´ o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+:
15 lipca 2009 roku

dla wnioskodawców, którzy b´dà chcieli uzyskaç
decyzj´ Zarzàdu NFOÂiGW w sprawie udzielenia
promesy dofinansowania przed up∏ywem terminu
sk∏adania wniosków do LIFE+

17 sierpnia 2009 roku

dla pozosta∏ych wnioskodawców (w tym przypadku decyzja w sprawie udzielenia promesy
dofinansowania mo˝e zapaÊç mi´dzy terminem
sk∏adania wniosków LIFE+ do NFOÂiGW a terminem przekazania wniosków do Komisji Europejskiej)

Wnioski nale˝y sk∏adaç w Kancelarii NFOÂiGW przy ulicy Konstruktorskiej 1a w godzinach 7:30-15:30.

✔

WA˚NE!

lub do 17 sierpnia br. (pozostali wnioskodawcy).
Bud˝et LIFE+

Dla wniosków przesy∏anych pocztà
lub kurierem za dzieƒ wp∏ywu wniosku
uwa˝a si´ dzieƒ rejestracji (wp∏ywu)
ww. dokumentacji w kancelarii
NFOÂiGW.

Instrument LIFE+, w ramach
którego Polska mo˝e liczyç w roku
2009 na kwot´ blisko 12 mln €,
oferuje beneficjentom pokrycie do
75% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.

Choç nabór w roku 2009 b´dzie prowadzony latem i potrwa do 15 wrzeÊnia 2009 roku, jednak wnioskodawcy

NFOÂiGW wprowadzi∏ mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o dodatkowe wspó∏finansowanie ze Êrodków krajowych,

www.dashofer.pl

dzi´ki któremu beneficjentom pozostaje do pokrycia ze Êrodków w∏asnych jedynie 5% kosztów kwalifikowanych projektu.
Zasady
wspó∏finansowania
projektów
W ramach programu LIFE+ przewidziane do realizacji projekty
b´dà mog∏y otrzymaç dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji.
Generalnà politykà Unii Europejskiej jest, ˝e nie udziela wsparcia
finansowego w wysokoÊci 100%.
Poziom dofinansowania uzale˝niony jest od charakteru projektu
i wynosi:
➢ 50% kosztów kwalifikowanych
– podstawowy maksymalny
poziom dofinansowania,
➢ 75% kosztów kwalifikowanych
– mo˝liwy poziom dofinansowania w wyjàtkowych, uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu 1 (Przyroda
i Ró˝norodnoÊç biologiczna),
których g∏ównym celem jest
ochrona gatunków i siedlisk priorytetowych w obr´bie obszarów
Natura 2000.
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Dotacja wyp∏acana b´dzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umów mi´dzy beneficjentem a Komisjà Europejskà. Sposób
wyp∏acania dotacji jest nast´pujàcy:
➢ 40% – pierwsza wyp∏ata, nast´puje przed rozpocz´ciem projektu,
➢ 30% – druga wyp∏ata, w trakcie
realizacji projektu,
➢ 30% – trzecia wyp∏ata, po zakoƒczeniu realizacji projektu i przedstawieniu raportu koƒcowego.
Szczegó∏owe informacje nt. zasad
finansowania zawarte sà w Wytycznych dla sk∏adajàcych wnioski.
Minimalna wartoÊç
projektu
Rozporzàdzenie ws. LIFE+ nie
okreÊla minimalnej wartoÊci projektu.
Nale˝y jednak liczyç si´ z faktem,
˝e Komisja Europejska preferuje
wspó∏finansowanie du˝ych, ambitnych projektów o pokaênym bud˝ecie. Ârednia wartoÊç pojedynczego
projektu w paƒstwach UE wynios∏a
oko∏o 2 milionów euro.
WartoÊç maksymalna ograniczona
jest rocznà krajowà alokacjà, wynoszàcà oko∏o 10 mln euro.
Wnioski
Wniosek do programu LIFE+ sk∏ada
si´ z cz´Êci technicznej i finansowej.
Wnioski nale˝y sk∏adaç wy∏àcznie
w wersji elektronicznej na p∏ycie CD
lub DVD, w formacie pliku pdf,
sk∏adajàcego si´ ze stron przygotowanych do wydrukowania w standardowym formacie A4 w trybie
czarno-bia∏ym.
W przypadku, gdy istnieje koniecznoÊç do∏àczenia dokumentów
z podpisami i pieczàtkami, nale˝y
je zeskanowaç, upewniajàc si´, ˝e
wszelkie podpisy i pieczàtki zachowujà czytelnoÊç na wydruku.
Wyjàtkiem sà za∏àczane do wniosku
mapy i materia∏ graficzny, które
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mogà mieç format A4 lub A3 i zawieraç kolory. W przypadku beneficjentów nieb´dàcych podmiotami
o charakterze publicznym, dodatkowe dokumenty finansowe nale˝y
do∏àczyç w formacie pliku MS Excel.
J´zyk wniosku
Formularze wniosków do programu LIFE+ dost´pne sà wy∏àcznie
w j´zyku angielskim, z tym, ˝e wniosek (z wyjàtkiem formularza B1)
mo˝e zostaç wype∏niony w dowolnym j´zyku urz´dowym UE, w tym
równie˝ w j´zyku polskim. Jednak
ze wzgl´dów technicznych Komisja
zawsze zaleca przesy∏anie wniosków w wersji angielskiej.
W praktyce wi´kszoÊç wnioskodawców sk∏ada wnioski w j´zyku
narodowym. OczywiÊcie nie ma
przeszkód, aby wniosek by∏ z∏o˝ony w j´zyku angielskim. Trzeba
mieç jednak na uwadze, ˝e wszelkie
uzupe∏nienia wniosków, które mogà
mieç miejsce w trakcie oceny, muszà byç tak˝e dokonywane w j´zyku,
w jakim z∏o˝ony zosta∏ wniosek.
Kto mo˝e otrzymaç
dotacj´?
Beneficjentem programu LIFE+
mo˝e byç ka˝dy podmiot (jednostki,
podmioty i instytucje publiczne lub
prywatne) zarejestrowany na terenie dowolnego paƒstwa nale˝àcego
do Wspólnoty Europejskiej.
Podczas poprzednich edycji LIFE+
wi´kszoÊç beneficjentów wywodzi∏a si´ spoÊród organizacji pozarzàdowych. Nie wyklucza to jednak w ˝aden sposób uczestnictwa
instytucji publicznych lub przedsi´biorstw prywatnych.
W realizacji projektu mo˝e uczestniczyç kilka podmiotów, wÊród
których, poza beneficjentem g∏ównym (koordynujàcym), mogà si´
znaleêç partnerzy (beneficjenci
towarzyszàcy) oraz wspó∏finan-
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sujàcy. Tworzenie partnerstw (np.
instytucji publicznych – w∏aÊcicieli
terenu, na którym realizowany jest
projekt i podmiotów wywodzàcych
si´ ze Êrodowisk naukowych, odpowiedzialnych za stron´ merytorycznà projektu) jest powszechnie
stosowanà w innych paƒstwach
praktykà, pozwalajàcà na lepsze
zaplanowanie i skuteczniejszà realizacj´ projektu. Zbyt du˝a liczba
partnerów mo˝e jednak spowodowaç trudnoÊci organizacyjne podczas realizacji projektu.
Do obowiàzków beneficjenta koordynujàcego nale˝y m.in. przygotowanie wniosku, wspó∏praca z Komisjà
Europejskà na poszczególnych etapach procesu oceny wniosku, nadzór nad przep∏ywami finansowymi
w trakcie realizacji projektu oraz
informowanie Komisji o post´pach
realizacji projektu.
B∏´dny wniosek
Wnioski LIFE+, które nie spe∏nià
wszystkich wymaganych kryteriów,
zostanà uznane za niekwalifikujàce
si´ i nie b´dà uwzgl´dniane w dalszych procedurach, z wyjàtkiem
sytuacji, kiedy:
➢ we wniosku brakuje nie wi´cej
ni˝ jednego formularza;
➢ w formularzach brakuje wymaganych piecz´ci, dat i podpisów;
➢ wniosek nie zawiera wymaganych za∏àczników.
W przypadku projektów, których
dotyczà powy˝sze wy∏àczenia, lecz
kompletnych pod ka˝dym innym
wzgl´dem, Komisja przewidzia∏a
mo˝liwoÊç dokonania uzupe∏nieƒ.
W tym celu do wnioskodawcy zostanie wys∏any e-mail (na podany we
wniosku adres osoby kontaktowej)
z informacjà o zauwa˝onych brakach.
Kopi´ wiadomoÊci otrzyma te˝
osoba kontaktowa reprezentujàca
krajowà instytucj´ poÊredniczàcà,
którà w Polsce jest Ministerstwo
Ârodowiska. W takiej sytuacji wnioswww.dashofer.pl
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kodawca zobowiàzany b´dzie w terminie 7 dni roboczych odpowiedzieç
na wiadomoÊç i przes∏aç brakujàce
dokumenty drogà elektronicznà.

Wnioski, które nie zostanà uzupe∏nione w ten sposób przed up∏ywem
terminu podanego w wiadomoÊci
e-mail, zostanà uznane za niekwa-

lifikujàce si´ i nie b´dà podlegaç
dalszej ocenie.
■
dr Micha∏ Kuliƒski

Finanse
Sieci wod.-kan. – op∏ata adiacencka
Skanalizowanie dzia∏ki ma ogromne znaczenie dla jej wartoÊci.
Istnienie sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej jest podstawowym kryterium przy ocenie atrakcyjnoÊci
dzia∏ki. Infrastruktura techniczna
jest co do zasady budowana
z funduszy publicznych, a przecie˝
podnosi wartoÊç nieruchomoÊci,
b´dàcych w∏asnoÊcià prywatnà.
Dlatego, je˝eli w wyniku podzia∏u,
scalenia lub inwestycji w wykonanie infrastruktury technicznej,
wzros∏a wartoÊç nieruchomoÊci
to w∏aÊciciel lub u˝ytkownik wieczysty mo˝e zostaç zobowiàzany
do zap∏aty gminie specjalnej op∏aty
– op∏ata adiacencka.

Op∏ata adiacencka – op∏ata ustalona w zwiàzku ze wzrostem wartoÊci nieruchomoÊci spowodowanym
budowà urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej z udzia∏em Êrodków
Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego, Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej lub ze êróde∏ zagranicznych
niepodlegajàcych zwrotowi, albo
op∏at´ ustalonà w zwiàzku ze scaleniem i podzia∏em nieruchomoÊci,
a tak˝e podzia∏em nieruchomoÊci.
Podstawy formalne op∏at
adiacenckich
Spraw´ op∏at adiacenckich regulujà
przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
ObligatoryjnoÊç op∏at
Obowiàzek uczestniczenia w kosztach budowy urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej wynika wprost z przepisów ustawy i nie jest uzale˝niony
www.dashofer.pl

od tego, czy osoba zobowiàzana do
ponoszenia op∏aty adiacenckiej faktycznie korzysta z tego urzàdzenia.
Dlatego, o ile zosta∏y wybudowane
urzàdzenia infrastruktury technicznej, to w∏aÊciciele nieruchomoÊci
majà obowiàzek wnoszenia op∏at
adiacenckich. Op∏aty te majà charakter obligatoryjny, wynikajàcy
bezpoÊrednio z ustawy.

dowania urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej powstaje, jeÊli te urzàdzenia zosta∏y wybudowane ze
Êrodków publicznych, do których
zalicza si´ Êrodki:
➢ Skarbu Paƒstwa,
➢ jednostek samorzàdu terytorialnego,
➢ pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej,
➢ ze êróde∏ zagranicznych niepodlegajàcych zwrotowi.

Jakie nieruchomoÊci?
Urzàdzenia techniczne
Obowiàzek zap∏aty specjalnej op∏aty
adiacenckiej z tytu∏u wybudowania
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej
nie dotyczy tylko nieruchomoÊci
przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leÊne, a w przypadku braku planu miejscowego do
nieruchomoÊci wykorzystywanych
na cele rolne i leÊne.
Trzeba pami´taç, i˝ wed∏ug art. 92
ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami za nieruchomoÊci wykorzystywane na cele rolne i leÊne uznaje
si´ nieruchomoÊci wykazane w katastrze nieruchomoÊci jako u˝ytki rolne
albo grunty leÊne oraz zadrzewione
i zakrzewione, a tak˝e wchodzàce
w sk∏ad nieruchomoÊci rolnych u˝ytki
kopalne, nieu˝ytki i drogi, je˝eli nie
ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Poza tym wyjàtkiem obowiàzek ten
znajduje zastosowanie do ka˝dej
nieruchomoÊci bez wzgl´du na ich
rodzaj i po∏o˝enie.
Fundusze publiczne
Obowiàzek zap∏aty specjalnej
op∏aty adiacenckiej z tytu∏u wybu-

Do urzàdzeƒ infrastruktury technicznej, których wybudowanie ze Êrodków publicznych skutkuje obowiàzkiem zap∏aty specjalnej op∏aty
adiacenckiej, Ustawa o gospodarce
nieruchomoÊciami zalicza:
➢ budow´ drogi
➢ wybudowanie pod ziemià, na
ziemi albo nad ziemià przewodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, ciep∏owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Jest to wyliczenie tzw. enumeratywne, tj. tylko wybudowanie tych
wymienionych w ustawie urzàdzeƒ,
a nie ˝adnych innych, mo˝e skutkowaç koniecznoÊcià wniesienia
op∏aty adiacenckiej.
Decyzja ustalajàca
op∏at´ adiacenckà
Op∏at´ adiacenckà wnosi si´ na rzecz
gminy. Op∏at´ adiacenckà ustala
wójt, burmistrz albo prezydent
miasta w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast wysokoÊç op∏aty
adiacenckiej ustala rada gminy
w drodze uchwa∏y. WysokoÊç op∏aty
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adiacenckiej zale˝y od wzrostu
wartoÊci nieruchomoÊci.

Termin decyzji o op∏acie
adiacenckiej

Zobowiàzani do
wnoszenia op∏at
adiacenckich

Wydanie decyzji o ustaleniu op∏aty
adiacenckiej mo˝e nastàpiç w terminie do 3 lat od dnia stworzenia
warunków do pod∏àczenia nieruchomoÊci do poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej,
je˝eli w dniu stworzenia tych warunków obowiàzywa∏a uchwa∏a rady
gminy, okreÊlajàca wysokoÊç stawki
procentowej op∏aty adiacenckiej.

Do wnoszenia op∏at adiacenckich
z tytu∏u wybudowania ze Êrodków
publicznych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej zobowiàzani sà
w∏aÊciciele nieruchomoÊci oraz
u˝ytkownicy wieczyÊci nieruchomoÊci gruntowych, którzy na podstawie odr´bnych przepisów nie majà
obowiàzku wnoszenia op∏at rocznych za u˝ytkowanie wieczyste lub
wnieÊli, za zgodà w∏aÊciwego organu,
jednorazowo op∏aty roczne za ca∏y
okres u˝ytkowania wieczystego.
Ustalenie op∏aty
WysokoÊç stawki procentowej
op∏aty adiacenckiej ustala rada
gminy w drodze uchwa∏y. Uchwa∏a
ustalajàca dla liczby mieszkaƒców
gminy wysokoÊç stawki procentowej op∏aty adiacenckiej ma charakter generalny i abstrakcyjny, a wi´c
jest normà powszechnie obowiàzujàcà i stanowi podstaw´ do ustalenia obowiàzków obywateli w drodze
decyzji administracyjnej.

✔

WA˚NE!

Op∏at´ adiacenckà z tytu∏u wybudowania konkretnego urzàdzenia
infrastruktury technicznej ustala wójt
(burmistrz albo prezydent miasta).
Wójt mo˝e, w drodze decyzji, ustaliç
op∏at´ adiacenckà ka˝dorazowo, po
stworzeniu warunków do pod∏àczenia nieruchomoÊci do poszczególnych
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej
albo po stworzeniu warunków do
korzystania z wybudowanej drogi.

Wójt nie mo˝e wydaç decyzji administracyjnej w sprawie op∏at adiacenckich, je˝eli nie zosta∏a podj´ta
uchwa∏a rady gminy w przedmiocie wysokoÊci stawki procentowej
op∏aty adiacenckiej.
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Przewidziany (...) trzyletni termin
wydania decyzji ustalajàcej w∏aÊcicielowi lub u˝ytkownikowi wieczystemu nieruchomoÊci op∏at´ adiacenckà, ka˝dorazowo po urzàdzeniu
lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do pod∏àczenia
nieruchomoÊci do poszczególnych
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej,
jest zachowany, je˝eli przed up∏ywem
tego terminu zostanie og∏oszona lub
dor´czona stronie decyzja organu I
instancji w tym przedmiocie.
[Wyrok WSA w Gdaƒsku z 23 maja
2007 r. sygn. akt II SA/Gd 161/07.]
Do ustalenia op∏aty przyjmuje si´
stawk´ procentowà, okreÊlonà
w uchwale rady gminy, obowiàzujàcà
w dniu, w którym stworzono warunki do pod∏àczenia nieruchomoÊci
do poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej albo w dniu
stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Je˝eli poszczególne urzàdzenia
infrastruktury technicznej, powodujàce wzrost ceny nieruchomoÊci,
oddawane by∏y w ró˝nym czasie, to
termin przedawnienia powinien
byç liczony oddzielnie dla poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej, a ∏àczne ustalenie przez
organ op∏aty adiacenckiej z tytu∏u
wybudowania ró˝nych urzàdzeƒ
podwy˝szajàcych wartoÊç nieruchomoÊci w sytuacji, gdy by∏y one
oddawane (stwarzane warunki do
ich pod∏àczenia) w ró˝nym czasie,
jest nieprawid∏owe.
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[Wyrok NSA w Warszawie z dnia
28 czerwca 2006 r. sygn. akt I OSK
1023/05.]
Stworzenie warunków do
korzystania z urzàdzeƒ
W sprawie dotyczàcej ustalenia
op∏aty adiacenckiej ma znaczenie
dzieƒ, kiedy zosta∏y stworzone warunki do pod∏àczenia nieruchomoÊci
do sieci wodociàgowej. W przypadku
budowy urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, ciep∏owniczych czy telekomunikacyjnych b´dzie to nie dzieƒ ich
wybudowania, ale dzieƒ, w którym
sta∏o si´ mo˝liwe pod∏àczenie nieruchomoÊci do tych urzàdzeƒ, bez
wzgl´du na to, czy w∏aÊciciel nieruchomoÊci z niej skorzysta∏. Takà
mo˝liwoÊç stwarza dopiero dzieƒ
odbioru koƒcowego wykonanych
robót od wykonawcy.
[Wyrok NSA w Warszawie z dnia
7.09.2007 sygn. akt I OSK 1315/06.]
WysokoÊç op∏aty
adiacenckiej
WysokoÊç op∏aty adiacenckiej zale˝y od wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci spowodowanego budowà
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej.
WysokoÊç op∏aty adiacenckiej
mo˝e wynosiç nie wi´cej ni˝ 50%
ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià, jakà
nieruchomoÊç mia∏a przed wybudowaniem urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej a wartoÊcià, jakà nieruchomoÊç ma po ich wybudowaniu.
WartoÊç nieruchomoÊci wed∏ug
stanu przed wybudowaniem urzàdzeƒ infrastruktury technicznej i po
ich wybudowaniu okreÊla si´ wed∏ug
cen na dzieƒ wydania decyzji o ustaleniu op∏aty adiacenckiej.

✔

PAMI¢TAJ!

Ustalenie op∏aty adiacenckiej musi
byç obowiàzkowo poprzedzone uzyskaniem opinii rzeczoznawcy majàtkowego, okreÊlajàcej wartoÊci nieruchomoÊci.
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✔

WA˚NE!

Przy ustaleniu op∏aty adiacenckiej
ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià, jakà nieruchomoÊç ma po wybudowaniu
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej,
a wartoÊcià, jakà mia∏a przed ich wybudowaniem, pomniejsza si´ o wartoÊç
nak∏adów poniesionych przez w∏aÊciciela lub u˝ytkownika wieczystego
nieruchomoÊci, na rzecz budowy poszczególnych urzàdzeƒ infrastruktury technicznej.

DopuszczalnoÊç ustalenia
op∏aty na 0%
Powsta∏ problem, czy rada gminy,
ustalajàc wysokoÊç stawki procentowej op∏aty adiacenckiej, mo˝e ustaliç t´ stawk´ na 0%, czyli w praktyce zdecydowaç o zaniechaniu
popierania tej op∏aty.
Warto w tej sprawie przytoczyç
wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2003 r. I SA 2293/02):
„Prawo w∏asnoÊci, jakie przys∏uguje
jednostkom samorzàdu terytorialnego, doznaje pewnych ograniczeƒ
w porównaniu z podmiotami, na
których nie cià˝y obowiàzek wykonywania zadaƒ publicznych. Jednostki te nie mogà zatem dowolnie
dysponowaç przydzielonymi im dochodami, a w szczególnoÊci rezygnowaç z przydzielonych im w drodze
ustawy êróde∏ dochodu, poniewa˝
w ten sposób, i to bez uzasadnionej
przyczyny, zmniejszajà swoje potencjalne mo˝liwoÊci realizacji postawionych przed nimi zadaƒ.
Z porównania przepisów art. 146
ust. 2 zd. 2 i art. 145 ust. 1 ustawy
z 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami wedle regu∏ wyk∏adni
systemowej wynika, ˝e gminy majà
obowiàzek ustalenia stawki procentowej op∏aty adiacenckiej. Natomiast
dopiero jej wymiar w sprawie indywidualnej zosta∏ pozostawiony uznaniu organu administracyjnego. To
wszystko prowadzi do wniosku, ˝e
www.dashofer.pl

ustalenie stawki procentowej op∏aty
adiacenckiej w wysokoÊci 0% stanowi rezygnacj´ ze êród∏a dochodów gminy okreÊlonego w ustawie
i jest zatem obejÊciem przepisów
konstytucyjnych i ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.”
Wnoszenie op∏aty
Nale˝noÊç gminy z tego tytu∏u
podlega zabezpieczeniu, w tym
przez ustanowienie hipoteki. Decyzja
o ustaleniu op∏aty adiacenckiej
stanowi podstaw´ wpisu do ksi´gi
wieczystej. Obowiàzek wnoszenia
op∏aty adiacenckiej powstaje po
up∏ywie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o ustaleniu op∏aty sta∏a si´
ostateczna. W przypadku roz∏o˝enia op∏aty na raty, obowiàzek ten
dotyczy wp∏acenia pierwszej raty.
WysokoÊç op∏aty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji,
poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym wydana zosta∏a decyzja,
do pierwszego dnia miesiàca, w którym powsta∏ obowiàzek zap∏aty.
Roz∏o˝enie op∏aty na raty
Op∏ata adiacencka na rzecz gminy
z tytu∏u wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci nie jest podatkiem. Przepisy
Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami nie przewidujà mo˝liwoÊci
zwolnienia od jej ponoszenia, a jedyna
ulga w uiszczeniu op∏aty mo˝e polegaç na jej roz∏o˝eniu na raty roczne,
p∏atne do 10 lat.

✔

WA˚NE!

Na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci
(u˝ytkownika wieczystego) op∏ata
mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty roczne,
p∏atne w okresie do 10 lat. Warunki
roz∏o˝enia na raty okreÊla si´ w decyzji
o ustaleniu op∏aty. Je˝eli op∏ata adiacencka zosta∏a roz∏o˝ona na raty,
obowiàzek ich ponoszenia nie przechodzi na nabywc´ nieruchomoÊci.

Sprzeda˝ nieruchomoÊci
po wybudowaniu
urzàdzeƒ infrastruktury
technicznej
W∏aÊciciel nieruchomoÊci, który
naby∏ jej w∏asnoÊç na podstawie
umowy sprzeda˝y zawartej po wybudowaniu urzàdzenia infrastruktury technicznej, nie jest zobowiàzany do uiszczenia op∏aty adiacenckiej z tytu∏u wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci w zwiàzku z wybudowaniem tego urzàdzenia.
Ustawa o gospodarce nieruchomoÊciami wià˝e obowiàzek uiszczenia
op∏aty ze wzrostem wartoÊci nieruchomoÊci w wyniku wybudowania
urzàdzenia infrastruktury technicznej.
Warunkiem powstania obowiàzku
jest zatem uzyskanie przez zobowiàzany podmiot korzyÊci w postaci
wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci.
KorzyÊç takà uzyskuje osoba, która
by∏a w∏aÊcicielem nieruchomoÊci
w okresie, gdy wybudowano urzàdzenie. Nale˝y przy tym uwzgl´dniç,
˝e umowa sprzeda˝y ma charakter
odp∏atny, co oznacza, ˝e wartoÊç
przedmiotu sprzeda˝y znajduje ekwiwalent w postaci ceny. Jak z tego
wynika, sprzedawca nieruchomoÊci
uzyskuje ekwiwalent korzyÊci wynikajàcej z wybudowania urzàdzenia infrastruktury technicznej, nabywca natomiast nie tylko korzyÊci
nie uzyskuje, ale ponosi koszty
wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci
w obr´bie uiszczonej ceny. Dlatego
w∏aÊciciel nieruchomoÊci, który
naby∏ jej w∏asnoÊç na mocy umowy
sprzeda˝y zawartej po wybudowaniu
urzàdzenia infrastruktury technicznej, nie jest zobowiàzany do uiszczenia op∏aty adiacenckiej z tytu∏u
wzrostu wartoÊci nieruchomoÊci
w zwiàzku z wybudowaniem tego
urzàdzenia.
Nale˝y wi´c uznaç, ˝e decyzje, które
obcià˝ajà op∏atà adiacenckà osob´,
która w dniu stworzenia warunków
do korzystania z danej infrastruk-
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tury nie by∏a w∏aÊcicielem nieruchomoÊci, sà wadliwe.
Dla organu ustalajàcego op∏at´ nie
powinno mieç przy tym znaczenia,

˝e nabywca nieruchomoÊci w akcie
notarialnym zobowiàza∏ si´ do ponoszenia op∏at adiacenckich.
■

§
–

dr Micha∏ Kuliƒski

Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomoÊciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
ze zmianami).

Finanse
Nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko
W ostatnim czasie zosta∏y og∏oszone nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla dzia∏aƒ z zakresu Priorytetu I, II, IV i V.

Ministerstwo Ârodowiska jako Instytucja PoÊredniczàca dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko og∏osi∏o nabór w trybie
konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci
projektów w ramach:
➢ Priorytetu I. Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 5/POIÂ/1.1/04/2009);
➢ Priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
– dzia∏anie 2.1. Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzgl´dnieniem odpadów
niebezpiecznych (konkurs
3/POIÂ/2.1/04/2009),
– dzia∏anie 2.2. Przywracanie
terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs
nr 4/POIÂ/2.2/04/2009).

✔

WA˚NE!

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
14 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r.

Dofinansowanie mogà uzyskaç
wszystkie projekty wskazane dla
dzia∏ania 1.1. Kwota Êrodków
przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach konkursu
wynosi dla dzia∏ania Gospodarka
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wodno-Êciekowa w aglomeracjach
powy˝ej 15 tys. RLM – 200 mln
euro z Funduszu SpójnoÊci.
Poziom wspó∏finansowania projektów wynosi maksymalnie 85%
wartoÊci wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania w∏aÊciwy dla danego projektu
w ramach dzia∏ania 1.1 zostanie
jednak ka˝dorazowo okreÊlony
zgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie
wybranych zagadnieƒ zwiàzanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód.
Szczegó∏owy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)
nie przewiduje maksymalnej kwoty
dofinansowania projektu. Kryteria
wyboru projektów okreÊlone sà
w Za∏àczniku nr 1 do „Szczegó∏owego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Ârodowisko” i zosta∏y
zatwierdzone przez Komitet Monitorujàcy PO Infrastruktura i Ârodowisko 30 grudnia 2008 r. Ostateczny
termin rozstrzygni´cia konkursów
jest uzale˝niony od terminu podj´cia przez Komisj´ Europejskà ostatniej decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektów powy˝ej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.
Wnioski o dofinansowanie projektów muszà byç sporzàdzone
z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych
dokumentów:
➢ Regulamin konkursu (konkurs
nr 5/POIÂ/1.1/04/2009), (konkurs
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➢

➢

nr 3/POIÂ/2.1/04/2009), (konkurs nr 4/POIÂ/2.2/04/2009);
Wzór wniosku o dofinansowanie;
Instrukcja wype∏nienia wniosku;
Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia
1 grudnia 2008 r.);
Harmonogram realizacji konkursu.

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej jako
Instytucja Wdra˝ajàca dla IV
priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko og∏osi∏a nabór wniosków wst´pnych do
konkursów o dofinansowanie projektów w ramach IV osi priorytetowej
POIÂ – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów
ochrony Êrodowiska, dla dzia∏aƒ:
➢ Dzia∏anie 4.2. Racjonalizacja
gospodarki zasobami i odpadami w przedsi´biorstwach;
➢ Dzia∏anie 4.3. Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie wdra˝ania
najlepszych dost´pnych technik
(BAT);
➢ Dzia∏anie 4.4. Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej;
➢ Dzia∏anie 4.6. Wsparcie dla
przedsi´biorstw prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
innych ni˝ komunalne.

✔

WA˚NE!

Wnioski wst´pne nale˝y sk∏adaç
w terminie od 23 kwietnia 2009 r. do
18 maja 2009 r. Wnioski o dofinansowanie nale˝y sk∏adaç w terminie
do 20 lipca 2009 r.
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Minimalna wartoÊç projektu dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
to 8 mln z∏. Maksymalny udzia∏ Êrodków UE w wydatkach kwalifikowanych to 30%, a maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln z∏.
W ramach IV priorytetu Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej og∏osi∏ nabór wniosków o dofinansowanie dla Dzia∏ania 4.1. POIÂ – Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego, w ramach Priorytetu IV POIÂ – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska.

✔

WA˚NE!

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 20 kwietnia do 29 maja 2009 r.

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.
Dofinansowaniu podlegajà wszystkie projekty zgodne z celem dzia∏ania 4.1, okreÊlonym w punkcie 12.
„Opis dzia∏ania” w Szczegó∏owym
opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko.
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà podmioty wskazane w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko, czyli ma∏e, Êrednie
i du˝e przedsi´biorstwa, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw wymienionych
w art. 35 ust. 3 punkt b w Rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsi´biorstw obj´tych rozporzàdzeniem Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia

2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Kwota Êrodków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 20 mln z∏.
Powy˝sza kwota stanowi cz´Êç alokacji przeznaczonej na Dzia∏anie
4.1. Pozosta∏e Êrodki zostanà przeznaczone na nast´pnà tur´ aplikacyjnà/nast´pne tury aplikacyjne.
Poziom dofinansowania projektów
wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna kwota
dofinansowania projektu wynosi
400 000,00 z∏.
Termin zakoƒczenia oceny wniosków zale˝y od iloÊci z∏o˝onych wniosków. Przewiduje si´, ˝e nastàpi to
w terminie do 31 lipca 2009 r.
Ponadto Centrum Koordynacji
Projektów Ârodowiskowych jako
Instytucja Wdra˝ajàca dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko og∏osi∏a
nabór wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie projektów
ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko” V oÊ priorytetowa:
Ochrona przyrody i kszta∏towanie
postaw ekologicznych dla dzia∏aƒ:
➢ 5.1.3. Budowa lub modernizacja
ma∏ej infrastruktury turystycznej, s∏u˝àcej zabezpieczeniu
obszarów chronionych przed
nadmiernà presjà turystów.
Alokacja na konkurs wynosi
20 832 271 PLN. Wnioski
o dofinansowanie mo˝na sk∏adaç
w siedzibie CKPÂ (pok. 107)
w dniach 4 maja 2009-15 czerwca 2009 do godz. 16.00.

➢ 5.2. Zwi´kszanie dro˝noÊci
korytarzy ekologicznych.
Alokacja na konkurs wynosi
35 445 000 PLN. Wnioski o dofinansowanie mo˝na sk∏adaç
w siedzibie CKPÂ (pok.107)
w dniach 4 maja 2009-22 czerwca 2009 do godz. 16.00.
Na stronie internetowej ekoportal.pl mo˝na zapoznaç si´ z pe∏nym
harmonogramem konkursów w ramach V osi priorytetowej ochrona
przyrody i kszta∏towanie postaw
ekologicznych na rok 2009.
W ramach podsumowania warto podkreÊliç, ˝e ju˝ ponad 100 projektów
otrzyma∏o potwierdzenia o dofinansowaniu. ¸àczna kwota wsparcia tych projektów to ponad 1,7 mld
PLN, czyli 7,7% Êrodków finansowych dost´pnych w ramach I-V osi
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko.
Najwi´cej projektów, bo a˝ 72,
zosta∏o zatwierdzonych w ramach
IV priorytetu (przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony Êrodowiska).
JednoczeÊnie 8 projektów w ramach
tego priorytetu, ze wzgl´du na wielkoÊç ich dofinansowania, zostanie
przekazanych do Komisji Europejskiej.
Na realizacj´ projektów w IV
priorytecie zosta∏o przeznaczonych
ponad 30% zatwierdzonej ∏àcznej
kwoty dofinansowania, czyli ok.
540 mln PLN. Natomiast najwi´ksze wsparcie finansowe otrzyma
30 projektów zatwierdzonych
w I priorytecie (gospodarka wodno-Êciekowa) – prawie 1 mld PLN, czyli
ok. 55% kwoty dofinansowania. ■
Krzysztof Choromaƒski

W nast´pnych numerach: informacje o nowych aktach prawnych i ich projektach zwiàzanych z op∏atami
w ochronie Êrodowiska, aktualnoÊci zwiàzane z funduszami ochrony Êrodowiska.
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?

Pytania i odpowiedzi

Jak wyglàda wzór wniosku o dop∏at´ do demonta˝u pojazdów
wycofanych z eksploatacji?

(miejscowoÊç, data i podpis przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´ demonta˝u)

Finansowanie dop∏at do demonta˝u
pojazdów wycofanych z eksploatacji jest udzielane w formie dotacji.
Przedsi´biorca prowadzàcy stacj´
demonta˝u sk∏ada kompletny i prawid∏owo wype∏niony wniosek o dop∏at´ do 31 marca do Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Wzór wniosku okreÊlony jest w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie
szczegó∏owych warunków przeznaczenia wp∏ywów pochodzàcych
z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 147, poz. 932). Wzór
wniosku o dop∏at´, a tak˝e objaÊnienia udost´pnione sà równie˝ na
stronie Narodowego Funduszu. Do
wniosku o dop∏at´ nale˝y do∏àczyç:
1) wszystkie zaÊwiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej
przez przedsi´biorc´, który prowadzi stacj´ demonta˝u w roku,
w którym ubiega si´ o dop∏at´,
a tak˝e w ciàgu dwóch lat poprzedzajàcych ten rok, lub
oÊwiadczenie o wielkoÊci pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie.
2) dokumenty potwierdzajàce sytuacj´ ekonomicznà przedsi´biorcy za ostatnie dwa lata obrotowe
tj.: deklaracja podatkowa, bilans,
rachunek zysków i strat, rachunek przep∏ywów pieni´˝nych.
W sytuacji, gdy przedsi´biorca prowadzàcych stacj´ nale˝y do grupy kapita∏owej, do wniosku nale˝y do∏àczyç tak˝e dokumenty potwierdzajàce sytuacj´ ekonomicznà wszystkich
spó∏ek nale˝àcych do danej grupy. ■
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