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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
majowy numer serwisu
informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
Trwajà prace nad programem, który
ma wspieraç inwestycje zwiàzane
z budowà przydomowych oczyszczalni
i przy∏àczami realizowanymi przez
mniejsze gminy. Sejm przyjà∏ projekt
ustawy o systemie handlu uprawnie-
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Pod koniec kwietnia Sejm przyjà∏
projekt ustawy wprowadzajàcej
operacje lotnicze do systemu
handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (ETS). Dzi´ki
temu Polska mo˝e uniknàç na∏o˝enia kary za niedostosowanie
si´ w terminie do prawa UE.

Komisja Europejska 6 kwietnia br.
poinformowa∏a o wszcz´ciu post´powania przeciwko krajom cz∏onkowskim, które nie wywiàza∏y si´
w odpowiedni sposób z wdra˝ania
prawa unijnego. KE wyda∏a w tej
sprawie 255 decyzji, które po trafieniu do Europejskiego Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci, mogà zakoƒczyç
si´ karami finansowymi. Polska nie
wywiàza∏a si´ w terminie m.in.
z wprowadzenia sektora lotniczego
do ETS.
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y czas
do 2 lutego 2010 r. na przeniesienie
przepisów ETS, dotyczàcych lotnictwa, do swojego prawa i na poinformowanie KE o dokonanych zmianach. Polska oraz Cypr, Estonia
niami do emisji gazów cieplarnianych.
Te i inne informacje znajdà Paƒstwo
w AktualnoÊciach.
W dziele Porady prawne omówione
zosta∏y m.in. op∏aty legalizacyjne za
instalacj´ wodociàgowà oraz op∏aty
skarbowe w ochronie Êrodowiska.
Tematem numeru jest przyj´ty prze KE
plan niskoemisyjny, który zak∏ada stopniowe obni˝enie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 r.
W dziale Finanse informujemy o nowych
naborach wniosków.

i Niemcy nie przekaza∏y informacji
w terminie. 25 marca 2010 r. Komisja
wystosowa∏a wezwanie do usuni´cia uchybienia, co spowodowa∏o,
˝e wymienione kraje powiadomi∏y
KE o prowadzeniu prac ustawodawczych. Komisja ostatecznie ostrzeg∏a,
˝e gdyby prace nie zosta∏y przyspieszone, mo˝e skierowaç spraw´
do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci i wystàpiç o na∏o˝enie kar.

✔

WA˚NE!

Polski Sejm przyjà∏ 28 kwietnia 2011 r.
projekt ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przyj´ty projekt, wed∏ug
danych z 9 maja br., zosta∏ skierowany
do Senatu.

Projekt w∏àcza do systemu ETS operacje lotnicze, rozpoczynajàce si´
lub koƒczàce na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego. Uprawnienia majà
byç przyznawane operatorom statków powietrznych. W projekcie znalaz∏y si´ m.in. zapisy okreÊlajàce warunki monitorowania emisji, okres
rozliczeniowy, koniecznoÊç posiaZach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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dania przez operatora statku powietrznego rachunku w Krajowym rejestrze.
Uzasadnienie
wprowadzenia operacji
lotniczych do ETS
Lotnictwo cywilne emituje coraz
wi´cej gazów cieplarnianych. Od
1990 r. w Europie zanotowano podwojenie tych emisji. Obliczono, ˝e
emisje bezpoÊrednie z lotnictwa
stanowià ok. 3% ca∏kowitej emisji
gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

UE, starajàc si´ ograniczyç negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko,
przyj´∏a przepisy, które od 1 stycznia
2012 r. w∏àczà lotnictwo do unijnego
systemu handlu uprawnieniami do
emisji. Przepisom b´dà podlegali operatorzy eksploatujàcy samoloty obs∏ugujàce loty przylatujàce do i odlatujàce z portów lotniczych w 27 paƒstwach cz∏onkowskich oraz w Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.
Zgodnie z unijnym prawem 82%
uprawnieƒ zostanie rozdanych za
darmo operatorom lotniczym, zaÊ

15% b´dzie mo˝na nabyç na aukcji.
Pozosta∏e 3% b´dà stanowi∏y specjalnà rezerw´ do ewentualnej póêniejszej dystrybucji.
Darmowe uprawnienia b´dà przydzielane przez analiz´ porównawczà,
która zmierzy aktywnoÊç ka˝dego
operatora w 2010 r. pod wzgl´dem
iloÊci pasa˝erów, przewozów i ca∏kowitego pokonanego dystansu.
Analiza porównawcza ma byç opublikowana do 30 wrzeÊnia 2011 r. ■
Ma∏gorzata Nowak

AktualnoÊci
Dodatkowe 2 mln euro na ochron´ bioró˝norodnoÊci
Komisja Europejska zamierza przekazaç dodatkowe 2 mln euro na
ochron´ i zrównowa˝ony rozwój
ró˝norodnoÊci gatunkowej oraz
prawid∏owe funkcjonowanie ekosystemów w najdalszych regionach UE oraz jej krajach i terytoriach zamorskich.

Do najdalszych regionów UE nale˝y
9 terenów krajów UE, b´dàcych
cz´Êcià UE, m.in. Azory i Madera,
Wyspy Kanaryjskie, Gujana francuska, Gwadelupa, Martynika.
Kraje i terytoria zamorskie UE to
22 terytoria, które sà w sposób szczególny zwiàzane z jednym z krajów

cz∏onkowskich UE: Wielkà Brytanià, Francjà i Holandià. Nale˝à do
nich m.in. Bermudy, Brytyjskie
terytorium Oceanu Indyjskiego, Polinezja francuska, Kurakao, Aruba.

✔

WA˚NE!

Projekt zaproponowany przez Parlament Europejski, nazwany BEST (Voluntary scheme for Biodiversity and
Ecosystem Services in Territories of
European Overseas), ma finansowaç
pilota˝owe pomys∏y, realizowane na
tych obszarach. Og∏oszenie o naborze wniosków zaplanowano na maj.

Takie tereny, zlokalizowane na ca∏ym
Êwiecie, charakteryzujà si´ wyjàt-

kowà bioró˝norodnoÊcià i wyst´powaniem gatunków endemicznych,
czyli charakterystycznych tylko dla
danego terenu, których nie spotyka
si´ w ca∏ej kontynentalnej Europie.
Wnioskodawcy muszà byç publicznymi lub prywatnymi instytucjami
czy gremium, zarejestrowanymi
w którymÊ z krajów cz∏onkowskich
UE lub w kraju albo na terytorium
zamorskim UE, albo organizacjà
mi´dzynarodowà.
Wsparcie finansowe pomo˝e w oznaczeniu i zarzàdzaniu terenami chronionymi oraz w renowacji zdegradowanych ekosystemów, np. raf

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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koralowych. Projekt b´dzie wspiera∏
równie˝ wspó∏prac´ mi´dzy administracjà lokalnà, ludnoÊcià, badaczami, w∏aÊcicielami ziemskimi
i sektorem prywatnym.

Komisja Europejska zadecydowa∏a
o podj´ciu tego rodzaju finansowania
ze wzgl´du na gwa∏towny spadek
ró˝norodnoÊci gatunkowej zarówno
na terenie Europy, jak i na ca∏ym
Êwiecie, spowodowany ludzkà dzia-

∏alnoÊcià. JeÊli tego rodzaju trend
nie zostanie zatrzymany, b´dzie to
mia∏o konsekwencje dla przysz∏ych
pokoleƒ.
■
Ma∏gorzata Nowak

AktualnoÊci
Dofinansowanie przy∏àczy do kanalizacji w ma∏ych gminach
Ministerstwo Ârodowiska wraz
z NFOÂiGW rozpocz´∏y prace przygotowawcze nad programem
priorytetowym „Dofinansowanie
przydomowych i biologicznych
oczyszczalni Êcieków oraz pod∏àczeƒ budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego”.

Program ma na celu wsparcie inwestycji zwiàzanych z budowà przydomowych oczyszczalni i przy∏àczami realizowanymi przez mniejsze

gminy. Bud˝et programu szacowany
zosta∏ na 300 mln z∏otych. Po∏owa
Êrodków przeznaczona jest dla samorzàdów w formie bezzwrotnej, natomiast pozosta∏e 150 mln w ramach
po˝yczek.
Dotychczas dzia∏ania resortu by∏y
ukierunkowane przede wszystkim
na aglomeracje wodno-Êciekowe,
liczàce powy˝ej 15 tys. RLM oraz
w cz´Êci równie˝ na aglomeracje
od 2 tys. do 15 tys. RLM. Wi´kszoÊç

pieni´dzy unijnych z programów
krajowych i regionalnych przeznaczona by∏a na inwestycje pochodzàce
z tych terenów.
Mniejsze samorzàdy z terenów wiejskich do tej pory mog∏y g∏ównie
korzystaç z PROW w ramach dzia∏ania „Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej”.
■
Redakcja

Porady prawne
Op∏ata legalizacyjna za instalacj´ wodociàgowà
Wa˝nym elementem lokalnych
systemów ochrony Êrodowiska sà
instalacje wodociàgowo-kanalizacyjne, które poza odprowadzeniem Êcieków, s∏u˝à do zaopatrywania w wod´. Instalacje wodociàgowe powinny spe∏niaç okreÊlone
w przepisach prawa wymagania
jakoÊciowe warunków, jakim powinna odpowiadaç woda przeznaczona do spo˝ycia przez ludzi
oraz wymagania techniczne dotyczàce wymagaƒ budowlanych.

Tematyka instlacji wodociàgowych
dotyczy w du˝ej mierze aspektu
finansowego, poniewa˝ w praktyce
pojawia si´ zagadnienie dotyczàce
obliczania op∏aty legalizacyjnej za
instalacj´ wodociàgowà, wykonanà
bez pozwolenia w∏aÊciwego organu.
Jakà w takim przypadku nale˝y uiÊciç
op∏at´? Czy dla wysokoÊci op∏aty
ma znaczenie, ˝e dotyczy ona wewn´trznej bàdê zewn´trznej instalacji
wodociàgowej?
www.dashofer.pl

Uwagi ogólne
Aby odpowiedzieç na pytanie, jak
obliczyç op∏at´ legalizacyjnà za
instalacj´ wodociàgowà, wykonanà
bez pozwolenia w∏aÊciwego organu,
konieczna jest analiza w szczególnoÊci przepisów Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, ze zmianami).
Op∏ata legalizacyjna dotyczy mo˝liwoÊci sanowania samowoli budowlanej. W przypadku, gdy obiekt budowlany (w ramach którego mo˝e
funkcjonowaç sieç wodociàgowa)
lub jego cz´Êç, b´dàcy w budowie
albo wybudowany bez wymaganego
pozwolenia na budow´, jest zgodny
z ustaleniami planu miejscowego,
bàdê z warunkami zabudowy,
wówczas zamiast zarzàdzenia rozbiórki, w∏aÊciwy organ mo˝e zatwierdziç projekt budowlany i pozwoliç
na wznowienie robót budowlanych,

przy czym w∏aÊciwy organ ma obowiàzek ustalenia w drodze postanowienia wysokoÊci op∏aty legalizacyjnej. Nale˝y pami´taç, i˝ – zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 Prawa
budowlanego – na postanowienie
ustalajàce wysokoÊç op∏aty legalizacyjnej przys∏uguje za˝alenie.
Jak wyliczyç op∏at´
legalizacyjnà za instalacj´
wodociàgowà?
Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 2
Prawa budowlanego do op∏aty legalizacyjnej stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce kar, o których
mowa z kolei w art. 59f Prawa budowlanego, z tym, ˝e stawka op∏aty
legalizacyjnej podlega – w stosunku
do stawki kary – pi´çdziesi´ciokrotnemu podwy˝szeniu.
Punktem wyjÊcia do obliczenia op∏aty
legalizacyjnej dotyczàcej instalacji
wodociàgowej sà stawki kar okreÊ-
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lone w przepisie art. 59f Prawa budowlanego.
Z przepisów art. 59f Prawa budowlanego wynika, ˝e kara to iloczyn
stawki op∏aty (s), wspó∏czynnika
kategorii obiektu budowlanego (k)
i wspó∏czynnika wielkoÊci obiektu
budowlanego (w). Zgodnie z przepisem art. 59f ust. 2 Prawa budowlanego stawka op∏aty (s) wynosi
500 z∏. Stawka op∏aty legalizacyjnej wynosi 25 000 z∏, co wynika
z pomno˝enia 500 z∏ razy 50.
Op∏ata za instalacj´
wodociàgowà na
zewnàtrz budynku
Zgodnie z przepisem art. 59f Prawa
budowlanego kategorie obiektów,
wspó∏czynnik kategorii obiektu (k)
oraz wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu
(w) okreÊlone sà w za∏àczniku do
Prawa budowlanego, z którego z kolei
wynika, ˝e sieci wodociàgowe oraz
kanalizacyjne nale˝à do kategorii
XXVI. Wspó∏czynnik dla obiektu
nale˝àcego do kategorii XXVI –
a wi´c równie˝ dla sieci wodociàgowej – zgodnie ze wspomnianym
za∏àcznikiem do Prawa budowlanego – wynosi 8,0.

✔

WA˚NE!

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu,
w przypadku op∏aty legalizacyjnej za
instalacj´ wodociàgowà, wykonanà
bez w∏aÊciwego pozwolenia na zewnàtrz budynku wynosi 1,0 (gdy˝ sieç
ma d∏ugoÊç poni˝ej kilometra).

Z powy˝szego wynika, ˝e w przypadku op∏aty legalizacyjnej za instalacj´ wodociàgowà, wykonanà bez
pozwolenia w∏aÊciwego organu na
zewnàtrz budynku, tzn. od przy∏àcza do budynku i wewnàtrz obiektu
ok. 100 mb wodociàgu wyniesie ona
25 000 x 8,0 x 1,0, czyli 200 000 z∏,

a na zewnàtrz budynku, tzn. od
przy∏àcza do budynku i wewnàtrz
obiektu, ok. 100 mb wodociàgu.
Op∏ata za instalacj´
wodociàgowà wewnàtrz
budynku
Dodatkowej analizy wymaga natomiast kwestia op∏aty legalizacyjnej
za instalacj´ wodociàgowà, wykonanà bez pozwolenia w∏aÊciwego
organu tylko wewnàtrz obiektu,
takiego jak budynek jednorodzinny.
Wydaje si´, ˝e jeÊli instalacja wodociàgowa jest wykonana tylko wewnàtrz budynku, nie jest ona odr´bnym obiektem budowlanym.

✔

zwoleniem budowlanym dla danego
budynku.
W takim przypadku prawid∏owe
by∏oby na∏o˝enie op∏aty legalizacyjnej w wysokoÊci w∏aÊciwej dla
budynków jednorodzinnych. Ponadto
wydaje si´, i˝ w przypadku obliczania op∏aty legalizacyjnej za instalacj´ wodociàgowà, wykonanej bez
pozwolenia w∏aÊciwego organu
tylko wewnàtrz budynku w ogóle,
nale˝y raczej mówiç o karze, a nie
o op∏acie legalizacyjnej. Jak wspomniano powy˝ej, pozwolenie na budow´ budynku zostaje wówczas
wydane, nie uwzgl´dnia ono natomiast instalacji wodociàgowej.

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 3 Prawa
budowlanego przez obiekt budowlany nale˝y rozumieç:
– budynek wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi,
– budowl´ stanowiàcà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà wraz z instalacjami i urzàdzeniami,
– obiekt ma∏ej architektury.

Bioràc pod uwag´ definicj´ obiektu
budowlanego, zgodnie z którà
obiektem budowlanym jest mi´dzy
innymi budynek wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi,
nale˝y uznaç, ˝e instalacje wodociàgowe wykonane wewnàtrz budynku
sà cz´Êcià tego budynku.
W przypadku instalacji wodociàgowej wykonanej tylko wewnàtrz
budynku, mo˝na stwierdziç wykonanie budynku – nie zaÊ wy∏àcznie
sieci wodociàgowej – niezgodnie
z pozwoleniem budowlanym. Pozwolenie budowlane w takim przypadku
istnieje, jednak wykonanie sieci
wodociàgowej wewnàtrz budynku
bez uwzgl´dnienia tego, jest po
prostu dzia∏aniem niezgodnym z po-

Op∏ata legalizacyjna
w orzecznictwie
Warto przytoczyç Czytelnikom
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2005 r.
(sygn. akt: OSK 1602/2004). Zgodnie z tym wyrokiem legalizacja
samowoli budowlanej nie jest obowiàzkiem inwestora, ale uprawnieniem, a post´powanie legalizacyjne,
którego przedmiotem jest na∏o˝enie
op∏aty legalizacyjnej, jest jedynie
post´powaniem wpadkowym, umo˝liwiajàcym legalizacj´ samowoli
budowlanej. Niejako z góry zak∏ada
si´ zatem w tym post´powaniu, ˝e
w sprawie mia∏a miejsce samowola
budowlana.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami).
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2005 r.
(sygn. akt: OSK 1602/2004).

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
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Porady prawne
Op∏aty skarbowe w ochronie Êrodowiska
Op∏aty skarbowe w ochronie
Êrodowiska p∏acone sà za wydanie ka˝dej decyzji oraz za zmiany
w decyzjach.

Op∏acie skarbowej podlegajà:
a) w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej:
– podania (˝àdania, wnioski,
odwo∏ania, za˝alenia) i za∏àczniki do podaƒ,
– czynnoÊci urz´dowe dokonywane na podstawie zg∏oszenia
lub na wniosek zainteresowanego,
– zaÊwiadczenia wydawane na
wniosek zainteresowanego,
– zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek
zainteresowanego;
b) nast´pujàce dokumenty:

– dokumenty stwierdzajàce
ustanowienie pe∏nomocnika
i ich odpisy (wypisy),
– weksle,
– dokumenty zawierajàce oÊwiadczenie woli por´czyciela.
Zgodnie z art. 4 Ustawy o op∏acie
skarbowej, obowiàzek zap∏aty op∏aty
skarbowej cià˝y na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, niemajàcych
osobowoÊci prawnej, je˝eli wystawiajà (sporzàdzajà) dokumenty,
sk∏adajà podania i za∏àczniki do podaƒ
albo je˝eli na ich wniosek dokonuje
si´ czynnoÊci urz´dowych lub wydaje zaÊwiadczenia lub zezwolenia.
Obowiàzek zap∏aty op∏aty skarbowej powstaje:

➢ od podaƒ i za∏àczników do podaƒ
– z chwilà wniesienia podania
lub z∏o˝enia za∏àcznika,
➢ od czynnoÊci urz´dowych –
z chwilà dokonania zg∏oszenia
lub wystàpienia z wnioskiem
o dokonanie czynnoÊci urz´dowej, a je˝eli w wyniku tej czynnoÊci ma byç wydany dokument
– z chwilà wydania tego dokumentu,
➢ od zaÊwiadczeƒ lub zezwoleƒ –
z chwilà wydania zaÊwiadczenia lub zezwolenia,
➢ od dokumentów – z chwilà wystawienia (sporzàdzenia) dokumentu.
Niektóre stawki op∏aty skarbowej
podano w poni˝szej tabeli.

Tabela 1. Niektóre stawki op∏aty skarbowej
Dokonanie czynnoÊci urz´dowej:
1023 z∏

decyzja o przeniesieniu praw i obowiàzków wynikajàcych z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie
Êrodowiska i o odpadach, pozwoleƒ na wprowadzanie substancji i energii do Êrodowiska

100 z∏

decyzja o przeniesieniu praw i obowiàzków wynikajàcych z pozwoleƒ wodnoprawnych

120 z∏

przyj´cie wymaganego przepisami o ochronie Êrodowiska zg∏oszenia instalacji, z której emisja nie wymaga
pozwolenia, mogàcej negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko

1 069 z∏

wymagane przepisami o ochronie Êrodowiska zatwierdzenie raportu o bezpieczeƒstwie

214 z∏

wymagane przepisami o ochronie Êrodowiska zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeƒstwie

505 z∏

decyzja zatwierdzajàca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

505 z∏

decyzja zatwierdzajàca instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska

259 z∏

przeniesienie decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska

10 z∏

decyzja inna, ni˝ wymieniona w za∏àczniku do ustawy, do której majà zastosowanie przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego (sà zwolnienia)
Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji):

217 z∏

pozwolenie wodnoprawne

1411 z∏

zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
obejmujàcy wielokrotne przemieszczanie odpadów/jednokrotne przemieszczanie odpadów

2000 z∏

zezwolenie wst´pne wydawane na podstawie przepisów ustawy o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów

2011 z∏

pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do Êrodowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie
Êrodowiska i przepisów o odpadach
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150% stawki pozwolenie na wprowadzanie gazów i py∏ów do powietrza, wydane w wyniku przeprowadzenia post´powania
kompensacyjnego
107 z∏

zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

107 z∏

zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu
nieczystoÊci ciek∏ych

616 z∏

inne ni˝ wymienione w za∏àczniku do ustawy zezwolenie (pozwolenie, koncesja) na wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (sà zwolnienia)

82 z∏

pozosta∏e, inne ni˝ wymienione w za∏àczniku do ustawy zezwolenie (pozwolenie, koncesja) (sà zwolnienia)

100% stawki za ka˝dy rodzaj dzia∏alnoÊci – w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów
dzia∏alnoÊci w jednej decyzji
50% stawki

przed∏u˝enie terminu wa˝noÊci lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), je˝eli
dotyczy rozszerzenia zakresu dzia∏alnoÊci (z zastrze˝eniem)

100% stawki zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), je˝eli treÊcià zmiany jest kolejny rodzaj
dzia∏alnoÊci
Z∏o˝enie dokumentu:
17 z∏

dokument stwierdzajàcy udzielenie pe∏nomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia

Zap∏ata op∏aty skarbowej

17 z∏ przy z∏o˝eniu tego dokumentu.

Zap∏aty op∏aty skarbowej dokonuje
si´ gotówkà w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo, na rachunek tego organu, z chwilà dokonania zg∏oszenia lub z∏o˝enia wniosku.

W przypadku zg∏aszania instalacji
ze wzgl´du na wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza jedno wspólne
zg∏oszenie dla kilku instalacji ma
sens, szczególnie w przypadku emitowania takich samych substancji.

Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach op∏aty skarbowej jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
organu lub podmiotu, który dokona
czynnoÊci urz´dowej albo wyda zaÊwiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj´).
Wniosek o zwrot op∏aty
skarbowej
Do 5 lat mo˝na z∏o˝yç wniosek
o zwrot dokonanej op∏aty skarbowej
w przypadku, gdy np. nie zosta∏o
wydane pozwolenie czy zezwolenie.
Wed∏ug Kodeksu cywilnego pe∏nomocnictwo mo˝e mieç charakter
ogólny, rodzajowy lub szczególny.
Jednak w zwiàzku z tym, ˝e dokument pe∏nomocnictwa nale˝y do∏àczyç do akt danej sprawy, oznacza
to, ˝e za ka˝dym razem wymagana
jest op∏ata skarbowa w wysokoÊci
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Zgodnie z Ustawà o op∏acie skarbowej op∏ata za przyj´cie zg∏oszenia
instalacji, w trybie art. 152 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska, wynosi
120 z∏. Podmioty mogà obejmowaç
jednym zg∏oszeniem kilka prowadzonych przez siebie instalacji, co
nie wp∏ynie na wysokoÊç op∏aty
z tytu∏u przyj´cia zg∏oszenia.
Op∏at´ skarbowà, jej przedmiot,
stawki i podmioty zobowiàzane do
jej ponoszenia, regulujà przepisy
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz.U. Nr 225,
poz. 1635, z póên. zm.).
Szczegó∏owe zasady dokumentowania zap∏aty op∏aty skarbowej, sporzàdzania adnotacji potwierdzajàcych jej uiszczenie bàdê zwolnienie
oraz zwrotu okreÊlone sà w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów
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z dnia 28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie
zap∏aty op∏aty skarbowej (Dz.U.
Nr 187, poz. 1330).
Zwolnienie z op∏aty
skarbowej
Op∏acie skarbowej nie podlegajà
jednostki bud˝etowe, samorzàdu
terytorialnego, organizacje po˝ytku
publicznego oraz podania i za∏àczniki do podaƒ, czynnoÊci urz´dowe,
zaÊwiadczenia oraz zezwolenia,
je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów podlegajà innym op∏atom
o charakterze publicznoprawnym lub
sà od tych op∏at zwolnione.
Op∏acie nie podlegajà równie˝ dzia∏ania organu administracyjnego podejmowane z urz´du.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz.U. Nr 225,
poz. 1635, z póên. zm.)
Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie
zap∏aty op∏aty skarbowej (Dz.U. Nr 187,
poz. 1330).
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Porady prawne
Przyznawanie bezp∏atnych uprawnieƒ od 2013 roku
Projekt Decyzji Komisji Europejskiej
w sprawie ustanowienia przejÊciowych zasad dotyczàcych zharmonizowanego przydzia∏u bezp∏atnych uprawnieƒ do emisji
w ca∏ej Unii Europejskiej na mocy
art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
przeszed∏ ca∏à procedur´ zatwierdzania. Najbardziej istotne zapisy
Decyzji dotyczà przyznawania
bezp∏atnych uprawnieƒ dla poszczególnych instalacji od 2013 r.

Podstawà do wyliczenia liczby
bezp∏atnych uprawnieƒ, które majà
zostaç przydzielone instalacjom
dotychczas dzia∏ajàcym, majà byç
dane historyczne. Aby zagwarantowaç, ˝e okres odniesienia jest maksymalnie reprezentatywny dla cykli
przemys∏owych, obejmuje odpowiedni okres, w którym dost´pne
sà dane dobrej jakoÊci, oraz redukuje
wp∏yw takich szczególnych okolicznoÊci, jak czasowe zamkni´cie
instalacji, historyczne poziomy
dzia∏alnoÊci oparto na medianie produkcji w okresie od dnia 1 stycznia
2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
lub na medianie produkcji w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2010 r., jeÊli ta ostatnia
wartoÊç jest wy˝sza.
Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç wszelkie znaczàce zmiany zdolnoÊci produkcyjnych, które mia∏y miejsce
w odpowiednim okresie.
Nowe instalacje
W przypadku nowych instalacji,
poziomy dzia∏alnoÊci nale˝y okreÊliç w oparciu o standardowe wykorzystanie zdolnoÊci produkcyjnych
oparte na informacjach dotyczàcych,
danego sektora lub w oparciu o charakterystyczne dla danej instalacji
wykorzystanie zdolnoÊci produkcyjnych.
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Paƒstwa cz∏onkowskie powinny
do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby dane
pozyskane od prowadzàcych instalacje i wykorzystywane na potrzeby
przydzia∏u emisji by∏y pe∏ne, spójne
i prezentowa∏y najwy˝szy mo˝liwy
do osiàgni´cia poziom dok∏adnoÊci.
Dane te powinny zostaç zweryfikowane przez niezale˝nego weryfikatora w celu zagwarantowania, ˝e
przydzia∏ bezp∏atnych uprawnieƒ
do emisji jest oparty na solidnych
i wiarygodnych danych.
Instalacje, które
zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci
W celu zagwarantowania, ˝e nie
przydziela si´ bezp∏atnych uprawnieƒ do emisji instalacjom, które zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci, w niniejszej
decyzji nale˝y przewidzieç Êrodki
definiujàce takie instalacje oraz
zakazujàce wydania uprawnieƒ
chyba, ˝e mo˝na stwierdziç, ˝e instalacja wznowi dzia∏alnoÊç w okreÊlonym i racjonalnym okresie.

✔

WA˚NE!

Zasadà jest, ˝e je˝eli instalacja zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci, zainteresowane paƒstwo cz∏onkowskie nie wydaje uprawnieƒ do emisji dla tej instalacji, poczàwszy od roku nast´pujàcego po roku,
w którym zaprzestano dzia∏alnoÊci.

Uznaje si´, ˝e instalacja zaprzesta∏a
dzia∏alnoÊci, je˝eli zostaje spe∏niony
którykolwiek z poni˝szych warunków:
➢ wygas∏o zezwolenie na emisj´
gazów cieplarnianych, pozwolenie obowiàzujàce zgodnie z dyrektywà 2008/1/WE lub ka˝da inna
decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
➢ wycofano zezwolenia, o których
mowa w punkcie 1.2.1,
➢ dzia∏alnoÊç instalacji jest niemo˝liwa z przyczyn technicznych,

➢ instalacja nie dzia∏a, ale dzia∏a∏a
wczeÊniej i nie mo˝e wznowiç
dzia∏alnoÊci z przyczyn technicznych,
➢ instalacja nie dzia∏a, ale dzia∏a∏a
wczeÊniej i prowadzàcy instalacj´ nie mo˝e wykazaç, ˝e przedmiotowa instalacja wznowi
dzia∏alnoÊç najpóêniej w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od momentu
zaprzestania dzia∏alnoÊci.
Paƒstwa cz∏onkowskie mogà wyd∏u˝yç ten okres do maksymalnie do
18 miesi´cy, je˝eli prowadzàcy instalacj´ mo˝e wykazaç, ˝e instalacja
nie mo˝e wznowiç dzia∏alnoÊci
w terminie 6 miesi´cy ze wzgl´du
na wyjàtkowe i nieprzewidywalne
okolicznoÊci, których nie mo˝na uniknàç nawet przy dochowaniu pe∏nej
nale˝ytej starannoÊci oraz które znajdujà si´ poza kontrolà prowadzàcego danà instalacj´, w szczególnoÊci takich okolicznoÊci, jak kl´ski
˝ywio∏owe, wojna, zagro˝enie wojnà,
akty terrorystyczne, rewolucja, zamieszki, sabota˝ lub akty wandalizmu.
Instalacje, które cz´Êciowo
zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci
W celu okreÊlenia liczby uprawnieƒ do emisji przydzielanych instalacji, która cz´Êciowo zaprzesta∏a
dzia∏alnoÊci, zdefiniowano specjalne
progi porównujàce zredukowany
poziom dzia∏alnoÊci z poczàtkowym
poziomem dzia∏alnoÊci. Liczba
uprawnieƒ do emisji, które majà
zostaç przydzielone, powinna zatem
zostaç odpowiednio dostosowana
od roku przypadajàcego po roku,
w którym instalacja cz´Êciowo zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci.
JeÊli instalacja taka ponownie osiàgnie poziom dzia∏alnoÊci powy˝ej tych
progów, pierwotna liczba przyznanych uprawnieƒ do emisji powinna
zostaç cz´Êciowo lub ca∏kowicie
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przywrócona, w zale˝noÊci od poziomu dzia∏alnoÊci instalacji.
Podinstalacje
Decyzja wprowadza podzia∏ na
podinstalacje, który wczeÊniej nie
obowiàzywa∏. Do celów decyzji
paƒstwa cz∏onkowskie dokonajà
podzia∏u ka˝dej instalacji kwalifikujàcej si´ do bezp∏atnych przydzia∏ów uprawnieƒ do emisji na co
najmniej jednà z nast´pujàcych
podinstalacji zgodnie z wymogami:
➢ podinstalacja obj´ta wskaênikiem emisyjnoÊci dla produktów,
➢ podinstalacja obj´ta wskaênikiem
emisyjnoÊci opartym na cieple,
➢ podinstalacja obj´ta wskaênikiem
emisyjnoÊci opartym na paliwie,
➢ podinstalacja wytwarzajàca emisje procesowe.
Podinstalacje odpowiadajà w mo˝liwym zakresie fizycznym cz´Êciom
instalacji. W odniesieniu do podinstalacji obj´tych wskaênikiem emisyjnoÊci, opartym na cieple, podinstalacji obj´tych wskaênikiem emisyjnoÊci opartym na paliwie oraz
podinstalacji wytwarzajàcych emisje

procesowe paƒstwa cz∏onkowskie
na podstawie kodów NACE i Prodcom stosujà wyraêne rozró˝nienie
mi´dzy przypadkami, w których dany
proces wykorzystuje si´ w sektorze
lub podsektorze nara˝onym na
znaczàce ryzyko ucieczki emisji,
a takimi, w których danego procesu
nie wykorzystuje si´ w powy˝szym
sektorze lub podsektorze, jak ustalono w decyzji Komisji 2010/2/UE.
Je˝eli instalacja obj´ta systemem
unijnym wyprodukowa∏a mierzalne
ciep∏o i wyeksportowa∏a je do instalacji lub innego odbiorcy nieobj´tego systemem unijnym, paƒstwa
cz∏onkowskie uznajà, ˝e danego
procesu podinstalacji obj´tej wskaênikiem emisyjnoÊci, opartym na
cieple w odniesieniu do tego ciep∏a,
nie wykorzystuje si´ w sektorze lub
podsektorze nara˝onym na znaczàce
ryzyko ucieczki emisji, jak ustalono
w decyzji Komisji 2010/2/UE,
chyba ˝e w∏aÊciwy organ jest przekonany, ˝e konsument mierzalnego
ciep∏a nale˝y do sektora lub podsektora nara˝onego na znaczàce ryzyko
ucieczki emisji, jak ustalono w decyzji Komisji 2010/2/UE.

W odniesieniu do ka˝dej instalacji
dotychczas dzia∏ajàcej, kwalifikujàcej si´ do bezp∏atnego przydzia∏u
uprawnieƒ do emisji, w tym w odniesieniu do instalacji dzia∏ajàcych
sporadycznie, a w szczególnoÊci do
instalacji trzymanych w rezerwie
lub w gotowoÊci i instalacji dzia∏ajàcych sezonowo, paƒstwa cz∏onkowskie powinny gromadziç od prowadzàcego instalacj´ wszystkie stosowne informacje i dane dotyczàce
ka˝dego parametru dla wszystkich lat
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r. lub
w stosownych przypadkach od dnia
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia
2010 r., w trakcie których dzia∏a∏a
instalacja.
Na wniosek nowej instalacji paƒstwa cz∏onkowskie okreÊlajà liczb´
uprawnieƒ, które zostanà przydzielone bezp∏atnie, gdy zainteresowana
instalacja rozpocznie normalnà
dzia∏alnoÊç i okreÊlona zostanie jej
poczàtkowa zainstalowana zdolnoÊç
produkcyjna.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Zmiany w rozliczaniu podatku VAT w handlu z∏omem
1 kwietnia br. wesz∏a w ˝ycie wi´kszoÊç regulacji Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us∏ug
oraz ustawy – Prawo o miarach,
która wprowadzi∏a m.in. zmiany
w rozliczaniu podatku VAT w handlu z∏omem.

Podmiot, który zamierza rozpoczàç
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie handlu z∏omem,
w trakcie roku podatkowego mo˝e
dobrowolnie zarejestrowaç si´
jako podatnik podatku VAT lub
skorzystaç na podstawie art. 113
ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535
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z póên. zm.) z tzw. zwolnienia
podmiotowego.
Podatnicy, którzy
zarejestrowali si´ jako
p∏atnicy podatku VAT
Podatnicy, którzy zarejestrowali si´
jako p∏atnicy podatku VAT, zobligowani sà do prowadzenia ewidencji
sprzeda˝y i zakupów, sk∏adania
deklaracji podatkowych dla podatku
VAT, terminowego wp∏acania podatku do urz´du skarbowego.
Deklaracje dla podatku od towarów
i us∏ug (formularze VAT-7, VAT-7K)
sk∏ada si´ we w∏aÊciwym urz´dzie
skarbowym za okresy miesi´czne
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(kwartalne) w terminie do 25 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu
(kwartale), za który sk∏adana jest
deklaracja. W tym terminie nale˝y
równie˝ dokonaç wp∏aty podatku
na rachunek urz´du skarbowego.
Zwolnienie podmiotowe
Zwolnienie podmiotowe dotyczy
tych podatników, u których przewidywana wartoÊç sprzeda˝y nie
przekroczy, w proporcji do okresu
sprzeda˝y prowadzonej w danym
roku, kwoty odpowiadajàcej równowartoÊci w z∏otych 10 000 €.
Oznacza to, ˝e wskazany powy˝ej
limit obejmuje ca∏y rok.
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

WartoÊç kwoty, która powoduje
utrat´ prawa do zwolnienia, mo˝na
wyliczyç, stosujàc nast´pujàcy wzór:

ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.
z 2011 r. Nr 64, poz. 332), która wprowadzi∏a m.in. zmiany w rozliczaniu
tego podatku w handlu z∏omem.

Kuz = Kgr · D/365

Z∏om

gdzie:
Kuz – kwota, której przekroczenie spowoduje utrat´ zwolnienia,
Kgr – kwota graniczna limitu, wyznaczona na dany rok,
D – liczba dni pozosta∏ych do koƒca
roku.

Przez z∏om dla potrzeb stosowania
ustawy nale˝y rozumieç z∏om metali,
w tym z∏om stalowy (wsadowy i niewsadowy), ˝eliwny i metali nie˝elaznych, jak równie˝ z∏om metali szlachetnych. PodkreÊlenia wymaga, ˝e
w cel przyj´tej regulacji wpisuje si´
równie˝ obrót zu˝ytymi akumulatorami o∏owiowymi lub ich cz´Êciami,
zaliczanymi, zgodnie z normà europejskà PN-EN 14057:2003, majàcà
status Polskiej Normy, do z∏omu.

Podatnik korzystajàcy ze zwolnienia podmiotowego nie jest zobowiàzany do zg∏oszenia rejestracyjnego, ale mo˝e go dokonaç i wówczas zostaje zarejestrowany jako
tzw. „podatnik VAT zwolniony”.
Podatnicy, którzy korzystajà ze
zwolnienia w podatku od towarów
i us∏ug i przekroczyli limit obrotu
10 000 €, automatycznie tracà zwolnienie podmiotowe w momencie
przekroczenia tej kwoty. JednoczeÊnie wraz z przekroczeniem
limitu powstaje u nich obowiàzek
podatkowy.
Opodatkowaniu podlega wówczas
nadwy˝ka faktycznej sprzeda˝y
ponad wartoÊç wskazanà powy˝ej.
Nale˝y wówczas dokonaç rejestracji
w w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym
przed dniem, w którym utracili prawo
do zwolnienia.

✔
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Podatnik, który utraci∏ prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT
lub zrezygnowa∏ z tego zwolnienia,
mo˝e dopiero po up∏ywie trzech lat,
liczàc od koƒca miesiàca, w którym
utraci∏ prawo do zwolnienia lub zrezygnowa∏ z tego zwolnienia, ponownie skorzystaç z omawianego zwolnienia.

1 kwietnia br. wesz∏a w ˝ycie
wi´kszoÊç regulacji Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us∏ug oraz
www.dashofer.pl

Wprowadzony zosta∏ tzw. reverse
charge mechanism, stosowany np.
przy imporcie us∏ug i wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów.
Oznacza to, ˝e obowiàzek rozliczenia transakcji obcià˝y kupujàcego,
a nie sprzedawc´, jak by∏o dotychczas. Nabywca wyka˝e podatek
w deklaracji, ale podatek nale˝ny
b´dzie jednoczeÊnie podatkiem naliczonym, który mo˝e odliczyç.
Obowiàzek rozliczenia
podatku VAT
Po zmianie przepisów obowiàzek
rozliczenia podatku VAT zosta∏
przerzucony ze sprzedawcy z∏omu
na nabywc´. Jednak kupujàcy b´dzie
rozlicza∏ VAT tylko za sprzedawc´,
który jest podatnikiem VAT, niekorzystajàcym ze zwolnienia podmiotowego (ze wzgl´du na wysokoÊç
obrotów).
Aby transakcja by∏a rozliczana przez
kupujàcego, sprzedawca musi byç
czynnym podatnikiem. Równie˝ dostawa tych towarów nie mo˝e byç
obj´ta zwolnieniem, przewidzianym
dla towarów u˝ywanych. W takim
przypadku dokonujàcy dostawy towarów nie rozlicza podatku nale˝nego.
Kupujàcy b´dzie rozlicza∏ VAT tylko
od takiej dostawy, która powinna

byç opodatkowana, czyli nie korzysta
ze zwolnienia ze wzgl´du na rodzaj
towarów lub osob´ dostawcy.
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Gdy powy˝sze warunki sà spe∏nione,
kupujàcy b´dzie zobowiàzany rozliczyç VAT równie˝ wówczas, gdy korzysta ze zwolnienia podmiotowego
ze wzgl´du na wysokoÊç obrotów.

Jak wynika z art. 113 ust. 13 ustawy,
zwolnienia podmiotowego nie stosuje si´ m.in. do dostawy towarów,
dla której podatnikiem jest ich
nabywca. Nie oznacza to, ˝e utraci
prawo do korzystania ze zwolnienia.
B´dzie tylko zobowiàzany rozliczyç VAT od tego nabycia.
Nabywcy z∏omu od 1 kwietnia muszà
weryfikowaç status sprzedawcy, to
znaczy ustaliç, czy jest czynnym
podatnikiem VAT. JeÊli sprzedawca
jest czynnym podatnikiem, b´dzie
zobowiàzany wystawiç kupujàcemu
faktur´ uproszczonà, na której nie
b´dzie wykazywana stawka ani
kwota podatku. Podstawà opodatkowania zakupu z∏omu b´dzie kwota,
którà nabywca jest obowiàzany zap∏aciç. Od tej kwoty b´dzie nalicza∏
23% VAT.
Obowiàzek podatkowy b´dzie powstawa∏ na zasadach ogólnych, gdy˝
zmienione przepisy uchylajà przepis okreÊlajàcy specjalne zasady
ustalania obowiàzku podatkowego.
B´dzie to data wystawienia faktury,
nie póêniej ni˝ siódmy dzieƒ od dnia
wydania z∏omu. Gdy przed wydaniem z∏omu nastàpi zap∏ata ca∏oÊci
lub cz´Êci, obowiàzek podatkowy
powstanie z chwilà jej zap∏aty w stosunku do tej cz´Êci.
Powstaje problem, czy o momencie
powstania obowiàzku podatkowego
powinna decydowaç data wystawienia faktury przez dostawc´ czy data
wystawienia faktury wewn´trznej.
W tym przypadku nale˝y przyjàç,
˝e jest to data wystawienia faktury
przez sprzedawc´.
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Dokumentowanie
przeprowadzonych
transakcji
W celu udokumentowania przeprowadzonych transakcji firma powinna
przechowywaç co najmniej:
➢ faktury otrzymane od kontrahen-

!

tów, b´dàcych czynnymi podatnikami VAT (bez wykazanej
kwoty nale˝nego podatku),
➢ faktur´ (faktury) wewn´trznà
z wykazanym podatkiem z tytu∏u
opodatkowanego nabycia z∏omu
od czynnych podatników VAT,
➢ faktur´ wystawionà na rzecz

huty, dokumentujàcà sprzeda˝
300 kg z∏omu, bez wykazanego
podatku nale˝nego, ale z naniesionà adnotacjà, ˝e VAT rozliczy
nabywca.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Temat numeru

Inwestycje i zmiany w gospodarce, zwiàzane z planem dzia∏ania KE,
dotyczàcym przejÊcia na gospodark´ niskoemisyjnà do 2050 r.
8 marca br. Komisja Europejska
przyj´∏a plan dzia∏ania, który ma
przekszta∏ciç do 2050 r. Uni´ Europejskà w gospodark´ niskoemisyjnà. Plan uwzgl´dnia racjonalne,
pod wzgl´dem kosztów, stopniowe obni˝enie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 r.
w porównaniu z rokiem 1990.

Realizacja planu wp∏ynie na polityk´ sektorowà krajowych strategii
niskoemisyjnych i d∏ugoterminowych inwestycji. Rada Europejska,
zatwierdzajàc ten cel, chce, aby by∏
on wk∏adem europejskim na rzecz
zapobiegania zmianie klimatu.
Je˝eli na Êwiecie nie zostanà podj´te
zdecydowane dzia∏ania, temperatury
mogà podnieÊç si´ o co najmniej
2°C do 2050 r. a do 2100 nawet
o 4°C lub wi´cej. Aby zwy˝ka temperatury by∏a minimalna, czyli poni˝ej 2°C, ka˝de z paƒstw musi ograniczyç emisj´ gazów cieplarnianych. JeÊli to si´ uda, b´dzie realna
szansa na zapobie˝enie powa˝nej
zmianie klimatu.
Gospodarka niskoemisyjna
Wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej da Europie wi´ksze bezpieczeƒstwo w obliczu kryzysów
naftowych, obni˝y wydatki na import
energii, zanieczyszczenie powietrza
i zwiàzane z tym problemy zdrowotne. Obecnie UE zasila konta
krajów, od których kupuje paliwo.
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Import energii pierwotnej wynosi
ok. 55%.
Paliwo dla transportu to w 90%
ropa. Po wdro˝eniu planu dzia∏ania
w UE ca∏kowite zu˝ycie energii
pierwotnej zmniejszy∏oby si´ do
1650 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) w 2030 r. i do oko∏o
1300-1350 Mtoe w 2050 r.
Wykorzystanie unijnych zasobów
energetycznych i energii odnawialnej pozwoli na spadek importu ropy
naftowej i gazu o po∏ow´ w stosunku
do poziomu z roku 2005. Gdyby
przeliczyç to na oszcz´dnoÊci,
w 2050 r. wydatki na rop´ i gaz
by∏yby o ok. 80% ni˝sze ni˝ gdyby
nie podejmowaç ˝adnych dzia∏aƒ.
JeÊli zaÊ na Êwiecie nic nie zostanie
zrobione, ceny ropy naftowej wzrosnà
prawie dwukrotnie w ciàgu najbli˝szych 40 lat, na skutek ograniczenia jej wydobycia i zwi´kszajàcego
si´ zapotrzebowania.

euro. Wydatki b´dà po cz´Êci rekompensowane malejàcymi kwotami
za import ropy i gazu. UE stawia
g∏ównie na Êrodki wewn´trzne, gdy˝
stosowanie na szerokà skal´ kredytów mi´dzynarodowych b´dzie
ograniczone ze wzgl´du na ich rosnàce koszty.
Finansowanie
Cz´Êç paƒstw UE ju˝ u˝ywa kredytów preferencyjnych, systemów
gwarancyjnych, finansowania, które
zwraca cz´Êç kosztów czy zwolnienia z podatku, w przypadku inwestycji w rozwiàzania energooszcz´dne.
KE sugeruje po∏àczenie inteligentnej polityki cenowej z instrumentami, które mogà zmobilizowaç
prywatnych inwestorów.

Unijny plan dzia∏ania przewiduje stopniowà redukcj´ emisji w odniesieniu
do 1990 r.: o 25 % do 2020 r., 40%
do 2030 r., 60% do 2040 r. i 80 –
95% do 2050 r.

Przy przechodzeniu na gospodark´
niskoemisyjnà du˝à rol´ odegra
system handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych, szczególnie w energetyce, energoch∏onnych ga∏´ziach przemys∏u, lotnictwie.
Podwy˝szenie op∏at za ETS b´dzie
zach´tà do rozwoju technologii
niskoemisyjnych. Ceny emisji CO2,
aby mog∏y byç dostatecznym bodêcem, b´dà wzrastaç stopniowo do
100 – 370 euro za ton´ CO2 do 2050 r.

Przechodzenie na gospodark´ nisko-emisyjnà b´dzie wymaga∏o w ciàgu
najbli˝szych 40 lat dodatkowych
inwestycji, si´gajàcych rocznie 1,5%
PKB Unii Europejskiej, tj. 270 mld

W transporcie czy budownictwie
konieczne b´dzie zastosowanie
odpowiedniej polityki spo∏ecznej,
która wp∏ynie na wybory konsumentów. Znajdà tu zastosowanie
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normy efektywnoÊci energetycznej,
ograniczenie emisji CO2 z pojazdów, normy budowlane, krajowe
podatki od emisji CO2.
Przewiduje si´, ˝e najwi´cej zainwestuje si´ w energooszcz´dne pojazdy,
efektywne energetycznie materia∏y
budowlane, pompy ciep∏a itp. Du˝à
cz´Êç finansowania poch∏onà równie˝
inteligentne systemy elektroenergetyczne czy surowce odnawialne.
Technologie
Nastàpi szybkie doskonalenie istniejàcych ju˝ technologii i rozwój
nowych, niskoemisyjnych. Energia
s∏oneczna, wiatrowa, biomasa, inteligentne sieci i miasta, wychwytywanie i sk∏adowanie dwutlenku
w´gla, budynki pasywne b´dà szeroko wykorzystywane w 2050 r.
Technologie te z up∏ywem czasu,
ze wzgl´du na rosnàcà konkurencj´, b´dà stawa∏y si´ coraz taƒsze
i coraz bardziej wydajne.
W transporcie pojawià si´ nowe
rodzaje silników, zarówno hybrydowych, jak i elektrycznych oraz
materia∏ów i wzorów pojazdów.
Nastàpi rozwój biopaliw drugiej
i trzeciej generacji, którymi zainteresujà si´ szczególnie: lotnictwo
i transport drogowy.
Szacuje si´, ˝e jeÊli UE przesz∏aby
na gospodark´ niskoemisyjnà, produkcja biomasy w latach 2010-2050
wzros∏aby ponad trzykrotnie.

✔
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Zmiany zwiàzane z wprowadzaniem
gospodarki niskoemisyjnej wp∏ynà
nie tylko na nasze ˝ycie – zamieszkamy w energooszcz´dnych, inteligentnych budynkach, z automatycznym ch∏odzeniem i ogrzewaniem,
b´dziemy poruszaç si´ samochodami z nap´dem elektrycznym – ale
te˝ poszczególne sektory gospodarki b´dà wyglàdaç i inwestowaç
inaczej ni˝ dziÊ.

www.dashofer.pl

Efektywne wykorzystywanie surowców doprowadzi do wzrostu znaczenia biomasy, zwi´kszenia produkcji biopaliw z upraw rolnych,
wi´kszego wykorzystania odpadów
roÊlinnych i innych materia∏ów
odpadowych.
Sektor budownictwa
Ograniczenie emisji CO2 w tym sektorze szacowane jest na 37-53% do
2030 r. oraz o 88-91% do 2050 r.
Najbardziej energoch∏onne i zarazem kosztoch∏onne jest ogrzewanie
i ch∏odzenie oraz ogrzewanie wody.
Du˝o energii zu˝ywa si´ na oÊwietlenie i urzàdzenie elektryczne.
Wprowadzenie certyfikatów energetycznych budynków i nastawienie na technologi´ charakteryzujàcà
si´ bliskà zera emisjà CO2 i brakiem
strat energetycznych, poch∏onie
cz´Êç inwestycji w energooszcz´dne
materia∏y budowlane, ale poniesione koszty zwrócà si´ w czasie
w postaci obni˝onych rachunków za
zu˝ycie energii. Przeprowadzone
analizy sugerujà koszty inwestycji
w energooszcz´dne elementy budowlane i wyposa˝enie do 200 bln euro.
Sektor transportu
Emisje z transportu mogà byç obni˝one do 2050 r. o 60% emisji z poziomu 1990 r.
Szereg inwestycji do 2025 r. poch∏onie poprawa efektywnoÊci paliwowej benzyny i obecnych silników
Diesla. Nastàpi wzrost produkcji
samochodów hybrydowych. Po
2025 r. planowane jest przejÊcie na
elektromobilnoÊç oraz stosowanie
pojazdów hybrydowych, pod∏àczanych do sieci. W lotnictwie i transporcie ci´˝kim wzroÊnie udzia∏
biopaliw, szczególnie po 2030 r.
Sektor energii
Najwi´kszy potencja∏ na ograniczenie emisji CO2 ma sektor wytwa-

rzania energii. Do 2030 r. mo˝na
ograniczyç emisje o 54-68%, a do
2050 r. mia∏by szans´ ca∏kowicie
wyeliminowaç emisje dwutlenku
w´gla i przestawiç si´ na êród∏a
odnawialne, takie jak wiatr, s∏oƒce,
woda, biomasa czy elektrownie
korzystajàce z paliw kopalnych, ale
zaopatrzone w technologie wychwytywania i sk∏adowania CO2.
Z kolei wydajnoÊç zu˝ycia energii
przez koƒcowych u˝ytkowników
ma szans´ wzrosnàç znaczàco.
Sektor przemys∏u
Analiza KE przewiduje spadek
emisji w tym sektorze o 34-40%
w 2030 r. i 83-87% w roku 2050.
Tak znaczàce zmiany majà zapewniç
bardziej zaawansowane surowce,
wydajne energetycznie procesy produkcyjne, zwi´kszenie recyklingu
i technologie nieemitujàce CO2. Po
2035 r. na szerokà skal´ majà rozwijaç si´ technologie wychwytywania i sk∏adowania CO2, szczególnie
z procesów przemys∏owych, co
mo˝e wymagaç rocznych inwestycji
ponad 10 bln euro.
Rolnictwo
Do 2050 r. rolnictwo ma zmniejszyç emisje gazów cieplarnianych,
innych ni˝ CO2 o 42-49% w porównaniu z rokiem 1990. Przemys∏ rolniczy skupi si´ na bardziej wydajnych zysków, efektywnym u˝yciu
nawozów, biogazyfikacji organicznych nawozów, lepszej paszy,
lokalnej dywersyfikacji, poprawieniu produkcyjnoÊci hodowli. Wi´cej
uwagi b´dzie si´ przywiàzywaç do
gromadzenia CO2 w glebie i lasach.
Zmiana diety na bardziej bogatà
w warzywa i ograniczenie spo˝ycia
mi´sa równie˝ b´dà mog∏y przyczyniç si´ do zmniejszenia emisji.
PrzejÊcie na gospodark´ niskoemisyjnà ma szans´ spowodowaç powstanie 1,5 mln dodatkowych miejsc
pracy, a do 2050 r. oszcz´dnoÊci
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wynikajàce z lepszej jakoÊci powietrza mog∏yby si´gnàç rocznie
88 mld euro.
Plan dzia∏ania prowadzàcy do przejÊcia na gospodark´ niskoemisyjnà

do 2050 r. ma postaç komunikatu,
który zosta∏ przes∏any do Parlamentu
Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego i Komitetu Regionów,
jak równie˝ do parlamentów krajo-

wych. KE wzywa jego adresatów do
uwzgl´dnienia planu dzia∏ania w rozwoju polityki krajowej i unijnej. ■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Efektywne wykorzystanie energii – nabór wniosków
Og∏oszono nabór wniosków
o dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie
energii” Cz´Êç 1) Dofinansowanie
auditów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsi´biorstwach.

Program ma na celu przeprowadzenie auditów energetycznych oraz
elektroenergetycznych w przedsi´biorstwach dla okreÊlenia mo˝liwoÊci
oszcz´dnoÊci energii, przeliczalnej
na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie
dzia∏aƒ inwestycyjnych s∏u˝àcych
poprawie efektywnoÊci energetycznej.
Nabór wniosków odbywa si´ w trybie konkursowym. Dofinansowanie
mo˝na uzyskaç w formie dotacji.
Na realizacj´ Programu zaplanowano
alokacj´ w wysokoÊci 40 mln z∏.
Rodzaj przedsi´wzi´ç
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których

minimalna wielkoÊç przeci´tnego
zu˝ycia energii koƒcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku
poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku
o dofinansowanie audytu, wynosi∏a
50 000 MWh/rok:
1) audity energetyczne procesów
technologicznych,
2) audity elektroenergetyczne budynków i wewn´trznych sieci
przemys∏owych,
3) audity energetyczne êróde∏ energii ciep∏a, energii elektrycznej
i ch∏odu,
4) audity energetyczne wewn´trznych sieci ciep∏owniczych i budynków.
Termin sk∏adania
wniosków
Wnioski b´dzie mo˝na sk∏adaç
w terminie: 02.05.2011-30.09.2011 r.
Nabory w ramach konkursów b´dà
og∏aszane w systemie miesi´cznym:
1) od 02.05. 2011 r. do 31.05.2011 r.
– I konkurs,
2) od 01.06.2011 r. do 30.06.2011 r.
– II konkurs,

3) od 01.07.2011 r. do 31.07.2011 r.
– III konkurs,
4) od 01.08.2011 r. do 31.08.2011 r.
– IV konkurs,
5) od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r.
– V konkurs.
O przynale˝noÊci do danego konkursu
zdecyduje data wp∏ywu wniosku
o dofinansowanie do NFOÂiGW.
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi b´dà
koszty auditu energetycznego
i elektroenergetycznego. Ârodki
NFOSiGW mogà byç przeznaczone
na koszty kwalifikowane poniesione
od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2014 roku, z zastrze˝eniem zgodnoÊci z zasadami udzielania pomocy publicznej.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej www.nfoÊigw.
gov.pl.
■
Redakcja

Finanse
Cz´Êciowe sp∏aty kapita∏u kredytów na kolektory s∏oneczne
Dop∏aty NFOÂiGW na cz´Êciowe
sp∏aty kapita∏u kredytów bankowych przeznaczonych na zakup
i monta˝ kolektorów s∏onecznych
dla osób fizycznych i wspólnot
mieszkaniowych to cz´Êç 3. programu dla przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii
i obiektów wysokosprawnej kongregacji.
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Bud˝et na lata 2010-2014 wynosi
300 000 tys. z∏, gdzie 200 000 tys. z∏
zaplanowano na lata 2010-2012,
a 100 000 tys. z∏ na lata 2013-2014.
Od 17 stycznia 2011 r. obowiàzuje
znowelizowany Program Priorytetowy, opisujàcy zasady udzielania
dotacji.
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W nowym programie umo˝liwiono
zakup i monta˝ kolektorów s∏onecznych dla domów w budowie,
odbiorcom ciep∏a z miejskiej sieci
cieplnej, s∏u˝àcego jedynie dla
potrzeb centralnego ogrzewania, do
wspomagania w energi´ innych
odbiorników ciep∏a w budynkach.
Zdefiniowano budynek mieszkalny,
doprecyzowano koszty kwalifikowww.dashofer.pl
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wane i wymagania uprawnieƒ do
monta˝u instalacji kolektorów.

Dotacjà NFOÂiGW obj´to 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

wanych kolektorów s∏onecznych lub
jego autoryzowanego przedstawiciela.

Kredytowaniem obj´ty jest zakup
i monta˝ kolektorów s∏onecznych do
ogrzewania wody u˝ytkowej albo
do ogrzewania wody u˝ytkowej
i wspomagania zasilania w energi´
innych odbiorników ciep∏a w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Dotacja jest wyp∏acana dopiero
wtedy, gdy bank potwierdzi zrealizowanie przedsi´wzi´cia i osiàgni´cie celu ekologicznego ograniczenia lub unikni´cia emisji CO2 przez
zwi´kszenie produkcji cieplnej ze
êróde∏ odnawialnych. Bank przeprowadza kontrol´ przedsi´wzi´cia
pod kontem prawid∏owoÊci jego
realizacji i wykorzystania Êrodków.

Projekt instalacji musi zawieraç
schemat instalacji z opisem technicznym, parametry techniczne (m.in. dane
dotyczàce sprawnoÊci i skutecznoÊci
(uzysku) tej instalacji).

O przyznanie dotacji mo˝na si´ staraç
w bankach, które podpisa∏y umowy
o wspó∏pracy z NFOÂiGW.

Wnioski o przydzielenie
kredytu i dotacji

Kosztorys przedsi´wzi´cia ma byç
sporzàdzony przez uprawnionego
wykonawc´ (zgodnie z pkt 1 Za∏àcznika nr 2 programu priorytetowego)
i zgodny z wymogami/zaleceniami
stawianymi przez producenta lub
dostawc´ kolektorów s∏onecznych.

Beneficjenci
O dop∏aty mogà si´ staraç:
➢ osoby fizyczne posiadajàce prawo
do dysponowania budynkiem
mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie,
➢ wspólnoty mieszkaniowe instalujàce kolektory s∏oneczne na
w∏asnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),
z wy∏àczeniem odbiorców ciep∏a z miejskiej sieci cieplnej do
podgrzewania ciep∏ej wody
u˝ytkowej.

✔

WA˚NE!

„Dysponowanie” oznacza prawo
w∏asnoÊci, u˝ytkowanie wieczyste,
u˝ytkowanie, a tak˝e najem i dzier˝aw´, jednak umowa najmu czy dzier˝awy musi obowiàzywaç w okresie
kredytowania, co najmniej do koƒca
planowanego okresu trwa∏oÊci.
„Budynek mieszkalny” to budynek
przeznaczony na cele mieszkalne
w ca∏oÊci lub zaj´ty przez lokale mieszkalne, co najmniej w po∏owie.

Kredyt i dotacja
Kredyt udzielany jest ze Êrodków
w∏asnych banku, w ramach limitu
przyznanego przez NFOÂiGW.
Kwota kredytu na zakup i monta˝
kolektorów s∏onecznych mo˝e byç
wy˝sza ni˝ koszty kwalifikowane.
www.dashofer.pl

Do wniosków o przydzielenie kredytu i dotacji nale˝y do∏àczyç:
➢ ofert´ zawierajàcà elementy
wymagane w projekcie instalacji
kolektorów s∏onecznych lub
➢ projekt instalacji kolektorów
s∏onecznych do przygotowania
ciep∏ej wody u˝ytkowej albo do
ogrzewania wody u˝ytkowej
i wspomagania zasilania w energi´ innych odbiorników ciep∏a
oraz kosztorys przedsi´wzi´cia,
lub
➢ projekt budowlano-wykonawczy rozwiàzania technologicznego, dotyczàcy monta˝u instalacji kolektorów s∏onecznych
do przygotowania ciep∏ej wody
u˝ytkowej albo do ogrzewania
wody u˝ytkowej i wspomagania
zasilania w energi´ innych odbiorników ciep∏a oraz kosztorys
przedsi´wzi´cia, zgodny z wymogami/zaleceniami producenta
lub dostawcy kolektorów s∏onecznych, sporzàdzony lub zatwierdzony przez osob´ posiadajàcà
uprawnienia budowlane do projektowania.

✔

WA˚NE!

Oferta musi byç sporzàdzona przez
przedstawiciela producenta kolektorów s∏onecznych albo przez podmiot
posiadajàcy certyfikat/Êwiadectwo
autoryzacji w zakresie doboru i monta˝u instalacji kolektorów s∏onecznych,
wydany przez producenta monto-

Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
➢ koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiàzania technologicznego dotyczàcego monta˝u
instalacji kolektorów s∏onecznych do przygotowania ciep∏ej
wody u˝ytkowej albo do ogrzewania wody u˝ytkowej i wspomagania zasilania w energi´
innych odbiorników ciep∏a,
➢ koszt projektu instalacji kolektorów s∏onecznych do przygotowania ciep∏ej wody u˝ytkowej
albo do ogrzewania wody u˝ytkowej i wspomagania zasilania
w energi´ innych odbiorników
ciep∏a, z wyjàtkiem kosztu projektu/oferty, sporzàdzonego przez
przedstawiciela producenta kolektorów s∏onecznych lub podmiot posiadajàcy certyfikat/Êwiadectwo autoryzacji w zakresie
doboru i monta˝u instalacji kolektorów s∏onecznych, wydany
przez producenta montowanych
kolektorów s∏onecznych lub jego
autoryzowanego przedstawiciela,
➢ koszt nabycia nowych instalacji
kolektorów s∏onecznych (w szczególnoÊci kolektora s∏onecznego,
zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
➢ koszt zakupu ciep∏omierza spe∏niajàcego normy PN EN 1434
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(wymagany dla wspólnot mieszkaniowych),
➢ koszt monta˝u instalacji kolektorów s∏onecznych,
➢ zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT), z zastrze˝eniem,
˝e je˝eli Beneficjentowi przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego lub ubiegania
si´ o zwrot podatku VAT, podatek
ten nie jest kosztem kwalifikowanym,
➢ koszt innych materia∏ów i urzàdzeƒ, o ile projektant sporzàdzajàcy projekt instalacji kolektorów
s∏onecznych uzna je za wskazane do prawid∏owej pracy ca∏ej
instalacji.
Koszt kolektora s∏onecznego jest
kosztem kwalifikowanym, jeÊli

dostawca legitymuje si´ jednym
z dokumentów:
➢ wydanym przez akredytowanà
jednostk´ certyfikujàcà, certyfikatem zgodnoÊci z normà PN-EN
12975-1: S∏oneczne systemy
grzewcze i ich elementy – kolektory s∏oneczne – Cz´Êç 1: Wymagania ogólne, którego integralnà
cz´Êcià powinno byç sprawozdanie z badaƒ kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normà
PN EN 12975-2 wykonane przez
akredytowane laboratorium badawcze,
➢ europejskim certyfikatem na znak
„SOLAR KEYMARK”, nadanym
przez jednostk´ certyfikujàcà.
Data potwierdzenia zgodnoÊci z wymaganà normà nie mo˝e byç wczeÊniejsza ni˝ 5 lat, liczàc od daty

z∏o˝enia wniosku o kredyt.

✔

WA˚NE!
JeÊli kolektor s∏oneczny nie zostanie uznany za koszt kwalifikowany,
pozosta∏e koszty b´dà traktowane
jako niekwalifikowane.
Koszty kwalifikowane, z wyjàtkiem kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu
oraz instalacji kolektorów s∏onecznych, b´dà dofinansowane, jeÊli
zosta∏y poniesione od daty z∏o˝enia
wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacj´.
Przedsi´wzi´cie nie mo˝e byç zakoƒczone przed zawarciem umowy
kredytu.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Ochrona przyrody i krajobrazu
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków w trybie konkursowym w 2011 roku
w ramach Programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Celem programu jest zatrzymanie
procesu utraty ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów
przyrody.
Nabór wniosków w trybie
konkursowym w 2011 r.
1) Konkurs dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, innych ni˝ paƒstwowe
jednostki bud˝etowe:
➢ nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od
1 czerwca 2011 r. do 15 czerwca
2011 r.,
➢ alokacja Êrodków w ramach
konkursu wynosi do 12 500
tys. z∏.
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2) Konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych:
➢ nabór wniosków zostanie
przeprowadzony w terminie
od 16 czerwca 2011 r. do
30 czerwca 2011 r.,
➢ alokacja Êrodków w ramach
konkursu wynosi do 7 500
tys. z∏.
Nabór wniosków
w trybie ciàg∏ym
W przypadku wniosków o udzielenie
dofinansowania w formie dotacji,
dotyczàcych:
➢ odtworzenia zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,
➢ urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych
ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych lub katastrof naturalnych,
nabór wniosków prowadzony b´dzie
w trybie ciàg∏ym, przy czym wnioski
te powinny zostaç z∏o˝one w siedzibie
NFOÂiGW nie póêniej ni˝ 12 miesi´cy od daty wystàpienia zniszczeƒ.
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Dla wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji, dotyczàcych przedsi´wzi´ç wskazanych
przez Ministra Ârodowiska jako
priorytetowe, nabór wniosków prowadzony b´dzie w trybie ciàg∏ym.
Warunki dofinansowania
1) w ciàgu ostatnich trzech lat
NFOÂiGW nie wypowiedzia∏
wnioskodawcy umowy o dofinansowanie,
2) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczna,
musi ono byç udzielane zgodnie z regulacjami dotyczàcymi
pomocy publicznej,
3) minimalna wartoÊç projektu
wynosi 300 tys. z∏ – z wy∏àczeniem przedsi´wzi´ç wskazanych
przez Ministra Ârodowiska jako
priorytetowe, oraz przedsi´wzi´ç
dotyczàcych wykupu gruntów na
rzecz parków narodowych,
4) maksymalna wartoÊç projektu
wynosi 2 000 tys. z∏, z wyjàtkiem przedsi´wzi´ç dotyczàcych
www.dashofer.pl
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ochrony przyrody i ograniczenia zagro˝eƒ dla zachowania
ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków
narodowych przez ograniczenie niskiej emisji gazów i py∏ów,
bezpoÊrednio oddzia∏ujàcej na
ekosystemy parków narodowych, przez termomodernizacje
z wykorzystaniem odnawialnych êróde∏ energii,
5) dofinansowanie mo˝e zostaç
udzielone na pokrycie kosztów
poniesionych po dniu z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie
w Biurze NFOÂiGW.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
1) ochrona przyrody i ograniczenie
zagro˝eƒ dla zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków
narodowych przez:
a) opracowanie planów ochrony
oraz opracowaƒ niezb´dnych
do ich powstania i funkcjonowania,
b) prowadzenie czynnej ochrony
ekosystemów oraz wyst´pujàcych w nich siedlisk i gatunków (dzia∏ania o charakterze
powtarzalnym),
c) renaturyzacje siedlisk przyrodniczych zdegradowanych
i zniekszta∏conych przez cz∏owieka,
d) ochron´, restytucj´ i reintrodukcj´ gatunków podlegajàcych ochronie,
e) ochron´ ex situ zagro˝onych
gatunków,
f) wykup gruntów,
g) wyposa˝enie w podstawowy
sprz´t informatyczny i oprogramowanie pod kàtem wdra˝ania
planów ochrony oraz zarzàdzania obszarami chronionymi,
h) monitoring w zakresie stanu
zasobów przyrodniczych,
wyst´pujàcych zagro˝eƒ oraz
efektów realizowanych zadaƒ,
i) prowadzenie hodowli zachowawczej zanikajàcych pierwotnych ras zwierzàt,
www.dashofer.pl

j) ochron´ przeciwpo˝arowà,
k) ograniczenie niskiej emisji
gazów i py∏ów bezpoÊrednio
oddzia∏ujàcej na ekosystemy
parków narodowych, poprzez
termomodernizacje z wykorzystaniem odnawialnych
êróde∏ energii,
l) ograniczenie antropopresji
wynikajàcej z rozwoju turystyki na obszarach parków
narodowych przez budow´
i modernizacje ma∏ej infrastruktury turystycznej,
m) uregulowanie gospodarki
wodno-Êciekowej na obszarach parków narodowych,
n) usuni´cie i unieszkodliwienie odpadów zawierajàcych
azbest z obszarów parków
narodowych;
2) ochrona przyrody i ograniczenie zagro˝eƒ w celu zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej
i krajobrazowej na obszarach
mi´dzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach
chronionych na podstawie
Konwencji Ramsarskiej przez:
a) prowadzenie czynnej ochrony
ekosystemów oraz wyst´pujàcych w nich siedlisk i gatunków (dzia∏ania o charakterze powtarzalnym),
b) monitoring w zakresie stanu
zasobów przyrodniczych, wyst´pujàcych zagro˝eƒ oraz
efektów realizowanych zadaƒ,
c) ograniczenie antropopresji
wynikajàcej z rozwoju turystyki poprzez budow´ i modernizacje ma∏ej infrastruktury
turystycznej;
3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w za∏àcznikach I i II
Dyrektywy Siedliskowej, oraz
gatunków ptaków wymienionych w za∏àczniku I Dyrektywy
Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000 przez:
a) opracowanie planów zadaƒ
ochronnych i planów ochrony
oraz opracowaƒ niezb´dnych
do ich powstania i funkcjonowania,

b) realizacje wskazaƒ zawartych
w planach zadaƒ ochronnych i planach ochrony w zakresie prowadzenia czynnej
ochrony siedlisk i gatunków
(dzia∏ania o charakterze powtarzalnym),
c) wyposa˝enie w podstawowy
sprz´t informatyczny i oprogramowanie pod kàtem wdra˝ania planów zadaƒ ochronnych i planów ochrony oraz
zarzàdzania obszarami chronionymi,
d) monitoring w zakresie stanu
zasobów przyrodniczych,
wyst´pujàcych zagro˝eƒ oraz
efektów realizowanych zadaƒ;
4) powstrzymanie spadku liczebnoÊci i odbudowa populacji zagro˝onych gatunków zwierzàt,
roÊlin i grzybów przez:
a) opracowanie krajowych programów ochrony gatunków
prawnie chronionych oraz
wpisanych na czerwone listy
lub umieszczonych w czerwonych ksi´gach gatunków
zagro˝onych,
b) restytucje i reintrodukcje gatunków prawnie chronionych
oraz wpisanych na czerwone
listy lub umieszczonych w czerwonych ksi´gach gatunków
zagro˝onych,
c) ochron´ ex situ gatunków
prawnie chronionych oraz
wpisanych na czerwone listy
lub umieszczonych w czerwonych ksi´gach gatunków
zagro˝onych,
d) monitoring w zakresie stanu
populacji, wyst´pujàcych
zagro˝eƒ oraz efektów realizowanych zadaƒ,
e) odbudow´ populacji zanikajàcych rodzimych gatunków
zwierzyny drobnej – zajàca
i kuropatwy;
5) ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów;
6) ochrona konserwatorska szczególnie cennych pomników przyrody, wskazanych przez Ministra
Ârodowiska;
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7) odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych
ochronie tych zasobów, zniszczo-

nych w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych lub katastrof naturalnych.

znaleêç na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl.
■

Szczegó∏owe informacje mo˝na

Redakcja

Finanse
Zarzàdzanie energià w budynkach – trwa nabór wniosków
Ruszy∏ nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach
I konkursu programu priorytetowego: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cz´Êç 5) Zarzàdzanie energià
w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie udzielane b´dzie
w formie dotacji do 100% kosztów
kwalifikowanych. Kwota Êrodków
przeznaczona na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç wynosi 50 mln z∏.
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia to 2 mln z∏.
Przedsi´wzi´cia nie
zakoƒczone przed dniem
z∏o˝enia wniosku
Dofinansowanie mo˝e byç udzielone na przedsi´wzi´cie lub zadanie, które nie zosta∏o zakoƒczone
przed dniem z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione na
przedsi´wzi´cie przed datà z∏o˝enia
Wniosku b´dà uznane jako wk∏ad
w∏asny Wnioskodawcy i zaliczone
do kosztów ca∏kowitych niepodlegajàcych refundacji ze Êrodków GIS.

Harmonogram
rzeczowo-finansowy
przedsi´wzi´cia
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest sporzàdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsi´wzi´cia w sposób umo˝liwiajàcy:
a) przekazanie przez NFOSiGW
50% Êrodków w terminie do
30 czerwca 2012 r.,
b) przekazanie przez NFOÂiGW
100% Êrodków w terminie do
30 czerwca 2013 r.,
c) zakoƒczenie realizacji przedsi´wzi´cia do dnia 30 czerwca 2013 r.

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç od 13 maja
2011 roku do 13 czerwca 2011 roku
bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW
albo przes∏aç pocztà lub kurierem
z dopiskiem „GIS – Zarzàdzanie
energià, cz. 5 – Konkurs I PAN
PIK”.
Szczegó∏owe informacje mo˝na
znaleêç na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Wa˝ne terminy
Wa˝ny termin
31 maj
Z∏o˝enie wykazu z wysokoÊcià op∏aty i informacjami wykorzystanymi do
ustalenia op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska za odprowadzane Êcieki
pochodzàce z chowu lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych w okresie cyklu produkcyjnego, zakoƒczonego do
30 kwietnia
30 czerwiec
Uiszczenie zrycza∏towanej op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska w okresie
cyklu produkcyjnego zakoƒczonego do 30 kwietnia op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska za odprowadzane Êcieki pochodzàce z chowu lub hodowli
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych
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