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Komisja Europejska przeznacza
34,8 milionów euro na innowacyjne projekty z zakresu ochrony
Êrodowiska. Wnioski mo˝na sk∏adaç do 6 wrzeÊnia 2012 r. Do finansowania zostanie wybranych
oko∏o 50 projektów.

Innowacja ekologiczna jest finansowana w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci
i innowacji. Dysponuje bud˝etem
w wysokoÊci ok. 200 mln euro na
lata 2008-2013.
Wsparciem obj´te sà produkty wypróbowane technologicznie, które
przyczyniajà si´ do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych
Europy. Ekoinnowacja stanowi proekologiczny element programu ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci
i innowacji, jak równie˝ przyczynia
si´ do realizacji planu dzia∏ania na
rzecz innowacyjnoÊci ekologicznej.

noÊci i InnowacyjnoÊci (EACI).
Na co mo˝na ubiegaç si´
o dofinansowanie?
O Êrodki na wprowadzanie na rynek
nowych projektów z zakresu ochrony
Êrodowiska mogà ubiegaç si´ przedsi´biorstwa i przedsi´biorcy z ca∏ej
Europy.
W ramach programu mogà byç sk∏adane wnioski dla innowacyjnych pod
wzgl´dem ekologicznym produktów,
technik, us∏ug i procesów, które majà
na celu zapobie˝enie oddzia∏ywaniu
na Êrodowisko lub ograniczenie go,
bàdê które przyczyniajà si´ do optymalnego wykorzystania zasobów.

Program jest zarzàdzany przez Agencj´ Wykonawczà ds. Konkurencyj-

W tym roku zaproszenie obejmuje
pi´ç g∏ównych obszarów priorytetowych:
➢ recykling materia∏ów,
➢ woda,
➢ ekologiczne produkty budowlane,
➢ przedsi´biorstwa ekologiczne,
➢ sektor ˝ywnoÊci i napojów.

nale˝y uiszczaç podatek leÊny i jak
wylicza si´ jego wysokoÊç. Zach´cam
równie˝ do zapoznania si´ z tekstem
o karach wynikajàcych z projektu ustawy
o odpadach.

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

Od 4 czerwca mo˝na sk∏adaç wnioski
o dofinansowanie w ramach Priorytetu II POIiÂ – Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi. Szczegó∏y znajdà Paƒstwo w dziale Temat
numeru.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

O mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na inne przedsi´wzi´cia dowiedzà
si´ Paƒstwo z dzia∏u Finanse.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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Przetarg jest ukierunkowany w szczególnoÊci na MÂP, które opracowa∏y
innowacyjne, ekologiczne, produkty,
procesy lub us∏ugi, i które starajà
si´ wprowadziç je na rynek. Projekty
wybrane w ramach zaproszenia
otrzymajà dofinansowanie w wysokoÊci do 50%. W tym roku wsparcie
to otrzyma prawdopodobnie oko∏o
50 nowych projektów.
W ostatnim roku MÂP stanowi∏y
wi´cej ni˝ 65% wnioskodawców.

Termin sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do 6 wrzeÊnia 2012 r.
Poprzednie edycje
programu
W ciàgu ostatnich czterech lat cz´Êç
ekoinnowacyjna programu ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci
i innowacji pomog∏a wprowadziç
na rynek ponad sto innowacyjnych
produktów ekologicznych.

W ramach zesz∏orocznego zaproszenia b´dzie uruchomionych oko∏o 50
projektów, a ponad 140 projektów
jest ju˝ w trakcie realizacji. Projekty
dotyczà mi´dzy innymi przetwarzania starych zu˝ytych telewizorów na
p∏ytki ceramiczne, nowych, innowacyjnych mechanizmów sortowania
odpadów, innowacyjnych opakowaƒ
ekologicznych na mleko oraz nowych technik recyklingu wyrobów
w∏ókienniczych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Komisja Europejska chce na∏o˝yç kar´ finansowà na Polsk´
Komisja Europejska zwróci∏a si´ do
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci o na∏o˝enie kary finansowej na cztery
paƒstwa cz∏onkowskie: Bu∏gari´,
W´gry, Polsk´ i S∏owacj´ w zwiàzku
z niedotrzymaniem wyznaczonego na grudzieƒ 2010 r. terminu
transpozycji do prawa krajowego
unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Dyrektywa 2008/98/WE
w sprawie odpadów
Dyrektywa odpadowa ustanawia
Êrodki s∏u˝àce ochronie Êrodowiska
i zdrowia ludzkiego przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego
wp∏ywu wynikajàcego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi
oraz przez zmniejszenie ogólnych

skutków u˝ytkowania zasobów i popraw´ efektywnoÊci takiego u˝ytkowania. Wprowadza ona zasady
gospodarowania odpadami takie, jak
zasada „zanieczyszczajàcy p∏aci”
i ustanawia wià˝àcà hierarchi´ zarzàdzania odpadami.
Hierarchia post´powania z odpadami
ma zastosowanie jako kolejnoÊç

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
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).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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priorytetów w przepisach prawa
i polityce dotyczàcych zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami:
a) zapobieganie,
b) przygotowywanie do ponownego u˝ycia,
c) recykling,
d) inne metody odzysku, np. odzysk
energii,
e) unieszkodliwianie.
Wdro˝enie obecnego prawodawstwa ma przyczyniç si´ równie˝ do
obni˝enia kosztów i do stworzenia
nowych miejsc pracy w sektorze
odpadów.
IloÊç odpadów wytwarzanych w UE
stale roÊnie i wynosi rocznie 3 mld
ton, co ma szkodliwy wp∏yw na zdrowie ludzkie i prowadzi do powa˝nych problemów w zakresie Êrodowiska naturalnego.
Termin wdro˝enia przypisów wynikajàcych z dyrektywy w sprawie odpadów up∏ynà∏ w grudniu 2010 roku.

Przebieg procedury
Komisja przes∏a∏a wezwania do
usuni´cia uchybienia do zainteresowanych paƒstw cz∏onkowskich
w dniu 27 stycznia 2011 r. Uzasadnione opinie zosta∏y przes∏ane:
➢ 30 wrzeÊnia 2011 r. do Belgii,
➢ 20 maja 2011 r. do W´gier i S∏owacji,
➢ 16 czerwca 2011 r. do Bu∏garii
i Polski.
W styczniu 2011 r. Komisja wszcz´∏a
post´powanie w sprawie uchybienia
zobowiàzaniom przeciwko 23 paƒstwom cz∏onkowskim w zwiàzku
z nieprzestrzeganiem przepisów
dyrektywy ramowej w sprawie
odpadów. Obecnie tylko 6 post´powaƒ pozostaje otwartych. Dotyczy
to wy˝ej wymienionych paƒstw
cz∏onkowskich oraz Niemiec, które
otrzyma∏y uzasadnionà opini´ w dniu
26 stycznia 2012 r.
Obecnie Belgia otrzyma∏a dodatkowà uzasadnionà opini´ w zwiàzku

z nieprzekazaniem Komisji informacji dotyczàcych transpozycji
wspomnianej dyrektywy. W przypadku nieprzyj´cia przez Belgi´
przepisów i poinformowania o tym
KE w terminie dwóch miesi´cy,
sprawa zostanie skierowana do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci UE.
WysokoÊç proponowanych kar
finansowych:
➢ Bu∏garia: 15 220 euro dziennie,
➢ W´gry: 27 316 euro dziennie,
➢ Polska: 67 314 euro dziennie,
➢ S∏owacja: 17 136 euro dziennie.
Kary te uwzgl´dniajà wag´ i czas
trwania uchybienia zobowiàzaniom.
Sk∏adajà si´ one z karnych stawek
dziennych, które majà byç wyp∏acane, poczàwszy od dnia wydania
przez Trybuna∏ wyroku (o ile do tego
czasu paƒstwa te nie dostosujà si´
do przepisów UE) a˝ do zakoƒczenia transpozycji.
■
Redakcja

Porady prawne
Opodatkowanie lasów
W ustawie o podatku leÊnym inaczej zdefiniowano co to jest las
ni˝ w ustawie o lasach. Dlatego
dla celów podatkowych nie nale˝y
odwo∏ywaç si´ do definicji lasu
zawartej w ustawie o lasach.

Ustawa o podatku leÊnym z dnia
30 paêdziernika 2002 r. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), dalej ustawa o podatku leÊnym, w sposób kompleksowy reguluje konstrukcj´ podatku leÊnego,
bez odsy∏ania do ustawy o lasach.
Wed∏ug ustawy o podatku leÊnym
lasem sà grunty leÊne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Natomiast wed∏ug ustawy o lasach
lasem jest grunt:
www.dashofer.pl

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roÊlinnoÊcià leÊnà (uprawami leÊnymi)
– drzewami i krzewami oraz
runem leÊnym – lub przejÊciowo
jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji
leÊnej lub
b) stanowiàcy rezerwat przyrody lub wchodzàcy w sk∏ad
parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) zwiàzany z gospodarkà leÊnà,
zaj´ty pod wykorzystywane dla
potrzeb gospodarki leÊnej: budynki i budowle, urzàdzenia melioracji wodnych, linie podzia∏u
przestrzennego lasu, drogi leÊne,
tereny pod liniami energetycznymi, szkó∏ki leÊne, miejsca sk∏adowania drewna, a tak˝e wykorzystywany na parkingi leÊne

i urzàdzenia turystyczne.
W Êwietle ustawy o lasach opodatkowaniu podatkiem leÊnym podlegajà lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´tych
na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna.
Wszystkie lasy, gdzie prowadzona
jest dzia∏alnoÊç leÊna, obj´te sà podatkiem leÊnym. JednoczeÊnie oznacza to, ˝e lasy zaj´te na dzia∏alnoÊç
innà ni˝ leÊna b´dà podlega∏y podatkowi od nieruchomoÊci.
Dzia∏alnoÊç leÊna
Za dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu
ustawy o lasach, uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç w∏aÊcicieli, posiadaczy lub zarzàdców lasów w zakresie urzàdzania, ochrony i zagospodarowania
lasu, utrzymywania i powi´kszania
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zasobów i upraw leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania – z wyjàtkiem skupu – drewna,
˝ywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia, zwierzyny oraz p∏odów
runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych
produktów w stanie nieprzerobionym.
Ewidencja gruntów
Zasadnicze znaczenie przy klasyfikowaniu danego gruntu na potrzeby
opodatkowania majà dane zawarte
w ewidencji gruntów.
Istotne dla orzeczenia w przedmiocie
podatku rolnego i leÊnego sà tylko
zapisy wynikajàce z ewidencji gruntów i budynków. Dopóki zapis taki
nie zostanie zmieniony, jego treÊç
jest dla organu podatkowego wià˝àca.
[Wyrok WSA w Warszawie z dnia
15 czerwca 2007 r., sygn. akt III
SA/Wa 2585/06].
WSA w Krakowie w Wyroku
z dnia 9 wrzeÊnia 2010 r. orzek∏, ˝e:
„Podatek leÊny ustalany jest w oparciu o dane wynikajàce z ewidencji
gruntów i budynków co do kwalifikacji tych gruntów oraz ich powierzchni, które to dane sà wià˝àce
dla organu podatkowego”. [Wyrok
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 wrzeÊnia
2010 r., sygn. I SA/Kr 1005/10].
Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
grunty leÊne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielà si´ na:
➢ lasy oznaczone symbolem – Ls,
➢ grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem –
„Lz” lub, w przypadku zadrzewieƒ
Êródpolnych, zaistnia∏ych na
gruntach obj´tych klasyfikacjà
gleboznawczà – symbolem z∏o˝onym z liter „Lz” oraz symbolu
odpowiedniego u˝ytku gruntowego, stanowiàcego cz´Êç sk∏adowà oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-¸,
Lz-Ps.
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✔

WA˚NE!

Opodatkowaniu podatkiem leÊnym
podlegajà jedynie lasy oznaczone
symbolem – „Ls”. Nie sà przedmiotem
podatku „Lz”, nawet znajdujàce si´
na gruntach leÊnych (Lz-Ls).

O zakwalifikowaniu danego obszaru
do kategorii „las” decydujà organy
prowadzàce ewidencj´ gruntów.
Nie mo˝e tego robiç organ podatkowy. Je˝eli zatem dany grunt jest
w ewidencji okreÊlony jako „Ls”,
powinien byç opodatkowany podatkiem leÊnym, bez wzgl´du na jego
obszar.

starania o przekwalifikowanie gruntu,
a nast´pnie wystàpiç do starosty jako
organu prowadzàcego ewidencj´
gruntów i budynków o dokonanie
stosownych zmian.

✔

WA˚NE!

Dopiero zmiana oznaczenia gruntu
w ewidencji gruntów na „Ls” powoduje, ˝e od tego gruntu mo˝e byç
naliczany podatek leÊny. O dokonanych zmianach w ewidencji gruntów
starosta zobowiàzany jest powiadomiç m.in. organ podatkowy.

Las zaj´ty na dzia∏k´
siedliskowà

Droga leÊna
Jak b´dzie opodatkowana droga
leÊna, jest uzale˝nione od tego,
w jaki sposób w ewidencji gruntów
i budynków zosta∏ oznaczony grunt,
po którym przebiega „leÊna droga”
oraz czy zosta∏a ona sklasyfikowana
jako droga („dr”). Je˝eli droga taka
zosta∏a oznakowana w rejestrach
symbolem „dr”, b´dzie podlegaç
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci.
Nie zosta∏a bowiem zaliczona ani
do lasów („Ls”), ani do u˝ytków
rolnych (np. „R”). Z kolei jedynie
faktyczne urzàdzenie drogi na dzia∏ce
leÊnej („Ls”), lub u˝ytku rolnym
(np. „R”), bez wydzielenia geodezyjnego („dr”), spowoduje, i˝ taka
droga b´dzie podlegaç opodatkowaniu podatkiem leÊnym lub podatkiem rolnym.

Przy opodatkowaniu lasu zaj´tego
na dzia∏k´ siedliskowà z domem
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi zasadnicze znaczenie b´dzie
mia∏ sposób jej sklasyfikowania
w ewidencji gruntów.
Je˝eli dzia∏ka ta b´dzie w ewidencji
oznaczona Ls, to podlega w ca∏oÊci
opodatkowaniu podatkiem leÊnym,
∏àczne z gruntami zaj´tymi na budynki. W przypadku oznaczenia tej
dzia∏ki symbolem np. B-Ls, b´dzie
ona podlega∏a opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci, poniewa˝
grunt tak oznaczony nie jest lasem
w rozumieniu rozporzàdzenia w sprawie ewidencji gruntów, które jak
wskazano na poczàtku niniejszego
artyku∏u, ma znaczenie rozstrzygajàce.
Grunty zadrzewione
i zakrzewione – „Lz”

Grunt oznaczony „Ls”
Je˝eli grunt nie jest w ewidencji oznaczony symbolem „Ls”, nie podlega
opodatkowaniu podatkiem leÊnym.
W efekcie typowy las – zbiorowisko
drzew na okreÊlonym terenie – mo˝e
byç w ewidencji oznaczony np. jako
u˝ytek rolny i opodatkowany podatkiem rolnym. W przypadku stwierdzenia, ˝e dany grunt odpowiada
cechom lasu z ustawy o lasach, zainteresowany podmiot mo˝e wszczàç
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Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych jest zale˝ne
od ich klasyfikacji gleboznawczej.
Grunty zadrzewione i zakrzewione
sà jednym z rodzajów u˝ytków
gruntowych i w ewidencji gruntów
oznaczone sà symbolem – „Lz” lub
w przypadku zadrzewieƒ Êródpolnych, zaistnia∏ych na gruntach obj´tych klasyfikacjà gleboznawczà –
symbolem z∏o˝onym z liter „Lz”
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oraz symbolu odpowiedniego u˝ytku
gruntowego, stanowiàcego cz´Êç
sk∏adowà oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-¸,
Lz-Ps.

zaj´te na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, to na podstawie przepisów ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych podlegajà zwolnieniu z podatku od nieruchomoÊci

Je˝eli grunt w ewidencji gruntów
jest sklasyfikowany np. jako Lz –
Ps III, to podlega opodatkowaniu
podatkiem rolnym chyba, ˝e jest
zaj´ty na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej innej ni˝ rolnicza.
Opodatkowaniu tym podatkiem,
obok u˝ytków rolnych, podlegajà
„grunty zadrzewione i zakrzewione
na u˝ytkach rolnych”, a wi´c „Lz”,
posiadajàce klasyfikacj´ gleboznawczà. Jednak taki korzysta ze
zwolnienia od podatku rolnego poniewa˝ wed∏ug ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych grunty zadrzewione i zakrzewione na u˝ytkach
rolnych sà bezterminowo zwolnione
z podatku rolnego.

Organ podatkowy

Je˝eli grunty sklasyfikowane jako
„Lz” po∏o˝one na gruntach posiadajàcych klasyfikacj´ gleboznawczà zostanià zaj´te na dzia∏alnoÊç
gospodarczà, to b´dà podlega∏y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci. Natomiast grunt zadrzewiony i zakrzewiony, po∏o˝ony na
innych gruntach ni˝ u˝ytki rolne
(symbol – „Lz”), podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci.
Jest on jednak zwolniony z podatku
od nieruchomoÊci na podstawie
ustawy o podatkach i op∏atach
lokalnych.
Nieu˝ytki po∏o˝one
w lesie
Nieu˝ytki sà w ewidencji gruntów
oznaczone symbolem – „N”. Sà to
ró˝nego rodzaju bagna, moczary,
urwiska, piaski itp. grunty. Nie mogà
one byç opodatkowane podatkiem
leÊnym z uwagi na to, ˝e podatkowi
temu podlegajà jedynie grunty oznaczone symbolem – „Ls”. Nieu˝ytki,
co do zasady, podlegajà opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci. Jednak o ile nieu˝ytki nie sà
www.dashofer.pl

Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatku leÊnego jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Podatnik podatku leÊnego
Podatnikami, na których cià˝y obowiàzek zap∏aty podatku leÊnego, sà
osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne, w tym
spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, b´dàce:
1) w∏aÊcicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) u˝ytkownikami wieczystymi
lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub jednostki samorzàdu terytorialnego.

✔

WA˚NE!

Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub
znajduje si´ w posiadaniu dwóch
lub wi´cej podmiotów, stanowi
wówczas odr´bny przedmiot opodatkowania podatkiem leÊnym,a
obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach lub posiadaczach.

Lasy pozostajàce we wspó∏w∏asnoÊci stanowià odr´bny przedmiot
opodatkowania podatkiem leÊnym.
Skutkuje to faktem, ˝e podatek leÊny
od lasów, b´dàcych wspó∏w∏asnoÊcià lub znajdujàcych si´ we wspó∏posiadaniu osób fizycznych, ustala
si´ w odr´bnych decyzjach (lub
nakazach p∏atniczych).
Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub
jest we wspó∏posiadaniu dwóch lub
wi´cej osób fizycznych, a co najmniej jedna z tych osób jest podatnikiem podatku rolnego – wówczas
mamy do czynienia z tzw. ∏àcznym

zobowiàzaniem pieni´˝nym. W takiej sytuacji osobà, na którà wystawia si´ odr´bnà decyzj´ (nakaz
p∏atniczy), jest którykolwiek ze
wspó∏w∏aÊcicieli lub wspó∏posiadaczy (reguluje to art. 6c ustawy
o podatku rolnym).
Obowiàzek podatkowy w zakresie
podatku leÊnego od lasów pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe obcià˝a odpowiednie jednostki organizacyjne w∏aÊnie Lasy
Paƒstwowe, a przy lasach wchodzàcych w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa obowiàzek
podatkowy cià˝y na odpowiednich
jednostkach organizacyjnych Agencji
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.
Natomiast przy innych lasach nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa przyjmuje
si´, ˝e skoro obowiàzek podatkowy
cià˝àcy na Skarbie Paƒstwa dotyczy nieruchomoÊci stanowiàcych
jego w∏asnoÊç, to w stosunkach
prawnopodatkowych dotyczàcych
tych nieruchomoÊci (gruntów leÊnych) reprezentantem Skarbu Paƒstwa jest w∏aÊciwy miejscowo starosta. Zatem obowiàzki zwiàzane
ze sk∏adaniem deklaracji na podatek leÊny, jak i reprezentowaniem
Skarbu Paƒstwa w stosunkach
prawnopodatkowych dotyczàcych
gruntów leÊnych, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, nie powinien
wykonywaç Minister Skarbu Paƒstwa,
lecz w∏aÊciwy miejscowo starosta.
[Wyrok WSA w Bia∏ymstoku z dnia
10 paêdziernika 2007 r., sygn. akt I
SA/Bk 415/07].
Podatek leÊny od osób
fizycznych
Podatek leÊny na rok podatkowy od
osób fizycznych, ustala, w drodze
decyzji, organ podatkowy (wójt,
burmistrz, prezydent) w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasu.
Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego, w terminach
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do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia i 15 listopada roku podatkowego.
Podatek leÊny
od osób prawnych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Paƒstwowych,
a tak˝e jednostki organizacyjne
Agencji NieruchomoÊci Rolnych sà
zobowiàzane:
1) sk∏adaç, w terminie do dnia
15 stycznia, organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia lasów,
deklaracje na podatek leÊny na
dany rok podatkowy, sporzàdzone na formularzu wed∏ug
ustalonego wzoru, a je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ po
tym dniu – w terminie 14 dni
od dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie tego obowiàzku,
2) odpowiednio skorygowaç deklaracje, w razie zaistnienia zmian,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
3) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku
podatkowego obliczony w deklaracji podatek leÊny na rachunek
bud˝etu w∏aÊciwej gminy, za
poszczególne miesiàce, do dnia
15 ka˝dego miesiàca.
Obowiàzek sk∏adania informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek leÊny zarówno przez osoby
fizyczne, jak i osoby prawne dotyczy równie˝ podatników korzystajàcych ze zwolnieƒ na mocy
przepisów ustawy.
Zwolnienia przedmiotowe
Ustawa o podatku leÊnym zwalania
od podatku leÊnego:
1) Lasy z drzewostanem w wieku
do 40 lat – wiek lasu jest okreÊlany tak˝e w planie urzàdzenia
lasu. Tam znajduje si´ m.in.
zestawienie powierzchni lasów
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wed∏ug g∏ównych gatunków
drzew w drzewostanie oraz klas
bonitacji drzewostanów. Za pomocà tych danych mo˝liwe jest
ustalenie, jakie obszary lasu
mogà korzystaç ze zwolnienia.
2) Lasy wpisane indywidualnie
do rejestru zabytków.
3) U˝ytki ekologiczne.
Zwolnienia na podstawie
uchwa∏y rady gminy

✔

WA˚NE!

Oprócz ww. zwolnieƒ ustawowych
rada gminy mo˝e, w drodze uchwa∏y,
wprowadziç inne zwolnienia przedmiotowe.

Uchwa∏y rad nie mogà jednak
zwalniaç od podatku wszystkich podatników zamieszka∏ych na terenie
gminy, wprowadzaç ulg podatkowych w postaci procentowych
obni˝ek podatku, zawieraç indywidualnych zwolnieƒ od podatku,
modyfikowaç zwolnieƒ ustawowych poprzez okreÊlenie dodatkowych warunków, od spe∏nienia
których uzale˝nione jest zastosowanie zwolnienia ustawowego.
WysokoÊç podatku
leÊnego
Podstaw´ opodatkowania stanowi
powierzchnia lasu wyra˝ona w hektarach, wynikajàca z ewidencji gruntów i budynków. Obecnie podstaw´
opodatkowania podatkiem leÊnym
stanowi liczba hektarów fizycznych,
wynikajàca z ewidencji gruntów
i budynków. Do celów podatkowych nie stosuje si´ ju˝ kategorii
hektarów przeliczeniowych.

✔

PAMI¢TAJ!

Podatek leÊny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartoÊç pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczanà
wed∏ug Êredniej ceny sprzeda˝y
drewna, uzyskanej przez nadleÊnictwa
za pierwsze trzy kwarta∏y roku poprzedzajàcego rok podatkowy.
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Dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzàcych w sk∏ad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
stawka podatku leÊnego wynosi
50% stawki podstawowej.
Ârednià cen´ sprzeda˝y drewna,
która s∏u˝y do ustalania wysokoÊci
podatku leÊnego, ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” w terminie 20 dni po up∏ywie trzeciego kwarta∏u.
Uchwa∏y rad w sprawie
obni˝enia ceny drewna
Cena drewna wynikajàca z komunikatu mo˝e, ale nie musi, byç obni˝ona przez rad´ gminy w drodze
podj´cia stosownej uchwa∏y. Jej podj´cie skutkuje tym, ˝e na terenie
ca∏ej gminy lub jej cz´Êci podatek
leÊny ustala si´ w oparciu o obni˝onà w uchwale cen´. Rada gminy
nie mo˝e natomiast podejmowaç
uchwa∏y w sprawie okreÊlenia stawki
w podatku leÊnym, poniewa˝ ta jest
okreÊlona ustawowo i tylko w drodze zmiany stawy mog∏aby byç
zmieniona.
W praktyce mo˝na spotkaç si´
z uchwa∏ami rad, w których stwierdza si´, ˝e stawka podatku wynosi
równowartoÊç 0,220 m3 drewna.
Jest to dzia∏anie bezcelowe, poniewa˝ stawka podatku jest okreÊlona
ustawowo i nie mo˝e byç modyfikowana przez rad´. Nie jest to
stawka maksymalna, która mo˝e
byç, jak jest to w podatku od nieruchomoÊci, obni˝ana przez rad´
gminy. Stawka podatku leÊnego
obowiàzuje na terenie gminy nie na
podstawie uchwa∏y, ale komentowanego artyku∏u ustawy o podatku
leÊnym.
Rada gminy nie ma upowa˝nienia
do ró˝nicowania ceny sprzeda˝y
drewna dla poszczególnych podmiowww.dashofer.pl
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tów, kr´gów podatników, a jedynie
ma kompetencj´ do jej obni˝enia,
która ma charakter generalny i dotyczy w równej mierze wszystkich

■

podatników.

dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku leÊnym z dnia
30 paêdziernika 2002 r. (Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, ze zmianami).

Porady prawne
Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczàcych odpadów
wynikajàce z projektu ustawy o odpadach
Na posiedzeniu 25 kwietnia rzàd
przyjà∏ projekt ustawy o odpadach.
Nowa ustawa ma na celu transpozycj´ dyrektywy 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylajàcej
niektóre dyrektywy. W niniejszym
artykule zosta∏y omówione kary
wynikajàce z projektu ustawy.

Ustawa okreÊla Êrodki s∏u˝àce ochronie Êrodowiska, ˝ycia i zdrowia
ludzi przez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wp∏ywu na
Êrodowisko oraz zdrowie ludzi wynikajàcego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz
przez zmniejszenie ogólnych skutków u˝ytkowania zasobów i popraw´ efektywnoÊci takiego u˝ytkowania.
Rozdzia∏ X ustawy reguluje przepisy karne i administracyjne kary
pieni´˝ne za wykonywanie dzia∏aƒ
niezgodnych z przepisami.
Kary aresztu lub grzywny b´dà
grozi∏y m.in. za nieprzestrzeganie przepisów dotyczàcych:
➢ zasady bliskoÊci,
➢ obowiàzków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych,
➢ post´powania z odpadami zawierajàcymi PCB, z odpadami
zawierajàcymi azbest oraz medycznymi i weterynaryjnymi,
➢ stosowania komunalnych osadów Êciekowych,
➢ niewykonywania obowiàzków
przez zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów, a tak˝e spalarnià
lub wspó∏spalarnià odpadów.

www.dashofer.pl

Kary administracyjne
Administracyjnà kar´ pieni´˝nà
wymierza si´ za:
1) zmian´ klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne
ni˝ niebezpieczne, przez ich
rozcieƒczanie lub mieszanie ze
sobà, lub z innymi odpadami,
substancjami lub materia∏ami,
prowadzàce do obni˝enia poczàtkowego st´˝enia substancji
niebezpiecznych do poziomu
ni˝szego ni˝ poziom okreÊlajàcy odpad jako niebezpieczny,
2) mieszanie odpadów niebezpiecznych ró˝nych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych
z odpadami innymi ni˝ niebezpieczne lub mieszanie odpadów
niebezpiecznych z substancjami, materia∏ami lub przedmiotami, w tym rozcieƒczanie
substancji lub mieszanie tych
odpadów, wbrew warunkom,
3) zbieranie odpadów wbrew zakazom,
4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie
z posiadanym zezwoleniem na
zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów
lub zezwoleniem na zbieranie
i przetwarzanie odpadów,
5) prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie bez wymaganego wpisu
do rejestru,
6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi,
wbrew zakazowi,
7) rozcieƒczanie lub sporzàdzanie
mieszanin odpadów ze sobà
lub z innymi substancjami lub

przedmiotami,
8) wydobywanie odpadów niezgodnie z przepisami.
W przypadku kar administracyjnych,
w porównaniu do obowiàzujàcych
przepisów, zmianie uleg∏ sposób ustalania kar. W projekcie zaproponowano zakres kary – np. od 5000 do
5 000 000 z∏. JednoczeÊnie zamieszczono regulacje wskazujàce, ˝e
administracyjna kara pieni´˝na
wymierzana po raz pierwszy nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 5 000 z∏ (ze
wzgl´du na fakt, ˝e jest to najni˝szy
wymiar kary, przepis ten stanowi
pewnego rodzaju ostrze˝enie dla podmiotu nieprzestrzegajàcego przepisów), a ∏àczna wysokoÊç wymierzonych administracyjnych kar
pieni´˝nych za to samo naruszenie,
które trwa nadal, mimo wymierzenia administracyjnej kary pieni´˝nej,
nie mo˝e przekroczyç 5 000 000 z∏.
W przypadku administracyjnych
kar pieni´˝nych za niez∏o˝enie
sprawozdaƒ, przyj´to rozwiàzania
wynikajàce z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – pierwsza kara b´dzie wynosi∏a 500 z∏, nast´pne po 2000 z∏,
a rocznie nie b´dà mog∏y przekroczyç kwoty 8500 z∏.
Administracyjnà kar´ pieni´˝nà
wymierzaç b´dzie, w drodze decyzji,
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, na podstawie
posiadanych danych.
Przy ustalaniu wysokoÊci administracyjnej kary pieni´˝nej uwzgl´d-
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niany b´dzie rodzaj naruszenia i jego
wp∏yw na ˝ycie i zdrowie ludzi oraz
Êrodowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz spo∏ecznà szkodliwoÊç
czynu i wielkoÊç zagro˝enia. Zakres
kwoty pozwala na uzale˝nienie
wysokoÊci administracyjnych kar

!

pieni´˝nych od stopnia oddzia∏ywania na Êrodowisko, które jest wprost
proporcjonalne do skali prowadzonej dzia∏alnoÊci.

jewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja o wymierzeniu
administracyjnej kary pieni´˝nej
sta∏a si´ ostateczna.
■

Administracyjnà kar´ pieni´˝nà
trzeba b´dzie uiszczaç na odr´bny
rachunek bankowy w∏aÊciwego wo-

Redakcja

Temat numeru

Nowy konkurs dotacyjny dla przedsi´wzi´ç z zakresu
gospodarki odpadami
Od 4 czerwca br. rusza nowy konkurs dotacyjny organizowany
w ramach Priorytetu II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi.
Projekty mogà liczyç na dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci
poprzez dzia∏anie 2.1 Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych.

Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 30 mln euro.
Cele konkursu
dotacyjnego
Celem konkursu dotacyjnego jest
wy∏onienie projektów, które w najwi´kszym stopniu przyczynià si´ do:
➢ zapobiegania powstawaniu odpadów,
➢ redukcji iloÊci sk∏adowanych
odpadów komunalnych,
➢ zwi´kszenia udzia∏u odpadów
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu
innymi metodami ni˝ sk∏adowanie,
➢ likwidacji zagro˝eƒ wynikajàcych ze sk∏adowania odpadów
zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki
odpadami.
Projekty realizowane w ramach
dzia∏ania powinny uwzgl´dniaç
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zobowiàzania wynikajàce z regulacji wspólnotowych dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylajàcej niektóre dyrektywy.

➢ punktów selektywnego zbierania

➢

Uczestnicy konkursu

➢

Do konkursu mogà przyst´powaç
jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki oraz podmioty
Êwiadczàce us∏ugi z zakresu zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu
terytorialnego.

➢

Rodzaj projektów,
które mogà liczyç na
dofinansowanie
Na dofinansowanie mogà liczyç projekty dotyczàce kompleksowych
systemów gospodarowania odpadami
komunalnymi, uwzgl´dniajàce:
➢ dzia∏ania prewencyjne,
➢ selektywne zbieranie,
➢ przygotowanie odpadów do
odzysku lub unieszkodliwiania,
➢ zgodne z planami gospodarki
odpadami, instalacje do odzysku,
w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania,
➢ dzia∏ania na rzecz likwidacji
zagro˝eƒ wynikajàcych ze sk∏adowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami
gospodarki odpadami,
Dotacj´ mogà równie˝ uzyskaç
projekty inwestycyjne dotyczàce
budowy:
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➢

➢
➢

odpadów komunalnych, w szczególnoÊci odpadów niebezpiecznych,
sk∏adowisk (wy∏àcznie jako element regionalnego zak∏adu zagospodarowania odpadów),
instalacji umo˝liwiajàcych przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu,
w szczególnoÊci demonta˝u zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania
odpadów z niego powsta∏ych,
demonta˝u mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie
zbieranych, mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów pozosta∏ych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierajàcych odpady ulegajàce
biodegradacji,
instalacji do odzysku, w tym
recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
lub odpadów powsta∏ych w wyniku ich przetwarzania,
instalacji do termicznego przekszta∏cania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
instalacji do unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w procesach innych ni˝ sk∏adowanie.

✔

WA˚NE!

W ramach dzia∏ania wspierane b´dà
przede wszystkim zak∏ady zagospodarowania odpadów, które posiadajà
przepustowoÊç wystarczajàcà do

www.dashofer.pl
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przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszka∏ego minimum przez 150 tys. mieszkaƒców oraz
spe∏niajà w zakresie technicznym kryteria najlepszych dost´pnych technik.

Zak∏ady ubiegajàce si´ o dofinansowanie powinny zapewniaç co
najmniej nast´pujàcy zakres us∏ug:
➢ instalacje do koƒcowej utylizacji
odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekszta∏canie zmieszanych odpadów
komunalnych i pozosta∏oÊci z sortowni lub sk∏adowanie przetworzonych zmieszanych odpadów
komunalnych (jako opcja najmniej preferowana),
➢ kompostowanie odpadów zielonych,
➢ sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),
➢ zak∏ad demonta˝u odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),
➢ zak∏ad przetwarzania zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).
Poziom dofinansowania
projektów
Projekty konkursowe mogà liczyç
na dofinansowanie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w maksymalnej
wysokoÊci 85% wartoÊci wszystkich wydatków kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.
Program dotacyjny nie przewiduje
maksymalnej kwoty dofinansowania
projektu. Obowiàzuje jednak zasada,
zgodnie z którà kwota dofinansowania dla ka˝dego projektu musi
byç obliczona w oparciu o Wytyczne
w zakresie wybranych zagadnieƒ
zwiàzanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód.
Wniosek o dofinansowanie
i za∏àczniki
Ka˝dy wnioskodawca uczestniczàcy w konkursie powinien z∏o˝yç
www.dashofer.pl

wniosek aplikacyjny zgodnie ze wzorem dost´pnym na stronie internetowej organizatora wraz z za∏àcznikami w wersji elektronicznej oraz
wersji papierowej. Zarówno wersja
papierowa, jak i elektroniczna
powinna zostaç z∏o˝ona w jednym
egzemplarzu.

✔

➢ Wykaz prawomocnych decyzji

PAMI¢TAJ!

Przy sporzàdzaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiàzany jest do korzystania z Generatora Wniosków, który znajduje si´ pod
adresem internetowym https://generator-pois.pl

Poprawnie wype∏niony wniosek
o dofinansowanie nale˝y zapisaç
w formacie PDF, a nast´pnie wydrukowaç. Wersja elektroniczna
powinna zostaç przeniesiona z Generatora Wniosków na noÊnik zewn´trzny (CD/DVD) zarówno w formacie XML, jak i PDF.
Wraz z papierowà wersjà wniosku
nale˝y z∏o˝yç nast´pujàce za∏àczniki:
➢ Studium wykonalnoÊci, które
jest aktualne, przygotowane zgodnie z wymaganym zakresem
studium wykonalnoÊci dla przedsi´wzi´ç inwestycyjnych dotyczàcych gospodarki odpadami
i ochrony powierzchni ziemi.
➢ Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów
Natura 2000 wraz z mapà w skali
1:100 000 (w przypadku braku
mapy w tej skali, dopuszczalna
jest mapa w skali 1:50 000 lub
1:125 000), okreÊlajàcà lokalizacj´
projektu w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz opisem
wp∏ywu projektu na te obszary.
➢ Dokumentacja zwiàzana z przeprowadzonym post´powaniem
w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko dla wszystkich
zadaƒ obj´tych projektem (kopie
poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em).
➢ Wykaz pozwoleƒ na budow´.
➢ Harmonogram realizacji projektu
(wykres Gantta).

➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

lokalizacyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego) lub uchwa∏ zatwierdzajàcych miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich zadaƒ
obj´tych projektem, dla których
jest to wymagane.
Wykaz zamówieƒ publicznych
wraz z oÊwiadczeniem wnioskodawcy o posiadaniu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla wskazanych zamówieƒ
i oÊwiadczeniem, ˝e wszystkie
zamówienia dokonywane b´dà
na zasadach oraz w trybie ustawy
Prawo Zamówieƒ Publicznych
(z wyjàtkiem ustawowo wy∏àczonych).
Porozumienie zawarte mi´dzy
wnioskodawcà a podmiotem,
który jest upowa˝niony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu
(o ile takie porozumienie zosta∏o
zawarte).
Statut, akt powo∏ujàcy (spó∏k´,
jednostk´, zwiàzek) oraz wypis
z KRS (aktualny) – je˝eli dotyczy.
Uchwa∏a Rady Gminy lub organu
za∏o˝ycielskiego upowa˝niajàca
do z∏o˝enia wniosku oraz przyj´cia do realizacji przedsi´wzi´cia.
Mapa lokalizacji projektu (zalecana skala mapy 1:25 000).
OÊwiadczenie wnioskodawcy dotyczàce zasad realizacji projektu.
OÊwiadczenie wnioskodawcy
w sprawie Taryf.
Opis wewn´trznych procedur
wnioskodawcy dla umów, do
których nie stosuje si´ ustawy
o zamówieniach publicznych.

Procedura sk∏adania
wniosków aplikacyjnych
Wnioski o dofinansowanie nale˝y
sk∏adaç w terminie od 4 czerwca
2012 r. do 20 sierpnia 2012 r.
w godzinach 9.00-15.00 do Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w War-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2012

9

Nr 5/2012
szawie (dla projektów o szacowanej
wartoÊci powy˝ej 25 mln euro) oraz
do w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej (dla projektów o szacowanej wartoÊci poni˝ej 25 mln euro).
Ostateczny termin sk∏adania wniosków o dofinansowanie up∏ywa
20 sierpnia 2012 r. o godz. 15.00
(decyduje data wp∏ywu wniosku,
rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do w∏aÊciwej instytucji). Wnioski, które wp∏ynà po tym
terminie, nie b´dà rozpatrywane.
Wniosek o dofinansowanie projektu
mo˝e zostaç z∏o˝ony osobiÊcie, przez
przedstawiciela wnioskodawcy,
oraz za poÊrednictwem podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi pocztowe lub
kurierskie.
Proces wyboru projektów
w trybie konkursowym
Dokumentacja aplikacyjna projektu
poddawana jest nast´pujàcej procedurze konkursowej:
➢ ocena wniosków wed∏ug kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia (równolegle),
➢ utworzenie listy rankingowej,
➢ ocena wniosków wed∏ug kryteriów merytorycznych II stopnia,
➢ wydanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla projektów o wartoÊci poni˝ej 50 mln

➢

➢
➢
➢

euro lub przygotowanie wniosku
o potwierdzenie wk∏adu finansowego dla projektów o wartoÊci
powy˝ej 50 mln euro,
przekazanie projektów o wartoÊci powy˝ej 50 mln euro wraz
z rekomendacjà do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w celu
przekazania do Komisji Europejskiej,
wydanie przez Komisj´ Europejskà decyzji o dofinansowaniu projektu,
og∏oszenie wyników konkursu,
podpisanie umów o dofinansowanie.

Komisje oceniajàce dokonujà oceny
z∏o˝onych projektów w oparciu
o kryteria formalne i kryteria merytoryczne, na podstawie list sprawdzajàcych. Ocena taka powinna zostaç przeprowadzona w ciàgu 15 dni
roboczych od daty zakoƒczenia
naboru wniosków.
Po zakoƒczeniu oceny wniosków
zostanie stworzona Lista rankingowa,
obejmujàca projekty z ca∏ego kraju.
Wynik oceny decyduje o miejscu
projektu na liÊcie rankingowej.
Ka˝demu wnioskodawcy przys∏ugujà Êrodki odwo∏awcze od decyzji
komisji oceniajàcych, którymi sà
protest oraz odwo∏anie.
Protest oznacza pisemne wystàpienie wnioskodawcy, w którym kwes-

tionuje on ocen´ zg∏oszonego przez
siebie wniosku dokonanà przez
instytucj´ oceniajàcà wniosek lub
poprawnoÊç przeprowadzenia post´powania konkursowego, w wyniku
którego wydana zosta∏a negatywna
ocena projektu.
Odwo∏anie s∏u˝y ponownemu rozpatrzeniu kwestii b´dàcych przedmiotem protestu.
■
Robert Baraƒski

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Program Operacyjny Infrastruktura
i Ârodowisko, Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegó∏owy opis priorytetów (Wersja
3.8), Warszawa, 24 stycznia 2012 r.
Regulamin Konkursu, Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko,
OÊ priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Dzia∏anie 2.1 Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych. Konkurs zamkni´ty
nr 6/POIiÂ/2.1/06/2012.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnieƒ zwiàzanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód. Minister Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, 15 stycznia 2009 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylajàcej niektóre dyrektywy (Dz.U.
UE, L 312 z 22.11.2008 r., str. 3).

Finanse
Dofinansowanie Life+ z NFOÂiGW
NFOÂiGW prowadzi program
priorytetowy wspó∏finansowania
projektów Life+ w formie bezzwrotnej dotacji. Wdra˝anie programu trwa od 2010 r. do 2018 r.,
zaÊ alokacja Êrodków ma ulec zakoƒczeniu w 2014 r. Program ma
na celu zwi´kszenie wykorzystania
przez Polsk´ Êrodków na rzecz
ochrony Êrodowiska z instrumentu Life+.

10

O wsparcie finansowe mogà si´
staraç zarejestrowane na terenie
Polski osoby fizyczne, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà, samorzàdowe jednostki
bud˝etowe, realizujàce projekty
finansowe w ramach Life+ na podstawie umowy o dofinansowanie
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przedsi´wzi´cia zawartej z KE.
Dofinansowywane sà przedsi´wzi´cia krajowe i mi´dzynarodowe,
realizowane na terytorium Polski
w ramach trzech komponentów Life+:
1. Przyroda i ró˝norodnoÊç biologiczna:
➢ majàce na celu wdro˝enie
postanowieƒ dyrektywy nr
79/409/EC, w sprawie ochrowww.dashofer.pl

Nr 5/2012
ny dzikich ptaków oraz nr
92/43/EEC, w sprawie ochrony siedlisk ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory;
➢ innowacyjne lub demonstracyjne projekty, przyczyniajàce si´ do realizacji celu
okreÊlonego w Komunikacie
Komisji Europejskiej COM
(2006) 216 „Zatrzymanie procesu utraty ró˝norodnoÊci biologicznej na obszarze Europy
do roku 2010 i w przysz∏oÊci
– utrzymanie us∏ug ekosystemowych na rzecz dobrobytu
cz∏owieka”.
2. Polityka i zarzàdzanie w zakresie Êrodowiska:
➢ realizacja innowacyjnych lub
demonstracyjnych projektów
z zakresu szeroko rozumianej
ochrony Êrodowiska, w szczególnoÊci: zapobiegania zmianom klimatu; ochrony wód,
powietrza, gleby, kszta∏towania Êrodowiska miejskiego,
ochrony przed ha∏asem,
ochrony przed zagro˝eniami
zwiàzanymi z chemikaliami,
ochrony zdrowia i polepszania jakoÊci ˝ycia, zrównowa˝onego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami,
ochrony lasów, opracowania
i demonstracji innowacyjnych
kierunków polityki, technologii, metod i instrumentów
wspierajàcych wdro˝enie
planu dzia∏ania w zakresie
technologii Êrodowiskowych,
kierunków strategicznych.
3. Informacja i komunikacja:
➢ realizacja kampanii informacyjnych podnoszàcych ÊwiadomoÊç spo∏ecznà na tematy
zwiàzane ze Êrodowiskiem,
ochrona przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej, które
u∏atwiajà wdro˝enie polityki
Êrodowiskowej Wspólnoty
Europejskiej lub kampanii
podnoszàcych ÊwiadomoÊç
spo∏ecznà w zakresie zapobiegania po˝arom lasów oraz/lub
www.dashofer.pl

dzia∏aniami szkoleniowymi
dla pracowników stra˝y po˝arnej.
Dotacja
Wspó∏finansowanie NFOÂiGW
mo˝e wynieÊç do 45% kosztów kwalifikowanych dla przedsi´wzi´ç
dofinansowywanych przez KE do
50% wysokoÊci kosztów kwalifikowanych projektu Life+.

✔

PAMI¢TAJ!

Narodowy Fundusz mo˝e dofinansowaç do 50% tych kosztów dla zadaƒ
realizowanych przez paƒstwowe
jednostki bud˝etowe, w tych projektach, gdzie paƒstwowa jednostka
bud˝etowa jest Beneficjentem koordynujàcym.

Dla projektów z tematu Przyroda,
które dotyczà ochrony gatunków
i siedlisk uznanych za priorytetowe
na podstawie dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków lub dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, maksymalny poziom dofinansowania
wynosi 20% (25% dla pjb jako
Beneficjent koordynujàcy), 35%
(40% dla pjb jako Beneficjent koordynujàcy) lub 45% (50% dla pjb jako
Beneficjent koordynujàcy) kosztów
kwalifikowanych projektu LIFE+.

✔

UWAGA!

Poziom wspó∏finansowania KE zale˝y
od udzia∏u procentowego w planowanym bud˝ecie przedsi´wzi´cia
kosztów przewidzianych na realizacje
konkretnych dzia∏aƒ ochronnych skierowanych na ochron´ siedlisk lub
gatunków priorytetowych.

Zaciàgni´cie
zobowiàzania
z NFOÂiGW nast´puje w polskiej
walucie. Dotacja nie mo˝e przekroczyç wartoÊci podanej w umowie
oraz odpowiednio 20%, 35% lub
45% kosztów kwalifikowanych

wyliczonych przez KE w momencie
akceptowania sprawozdania koƒcowego z realizacji przedsi´wzi´cia.
Wspó∏finansowanie z NFOÂiGW
mo˝e byç udzielone pod warunkiem
uzyskania potwierdzenia dofinansowania z KE poprzez umieszczenie
projektu na liÊcie przedsi´wzi´ç
zakwalifikowanych do realizacji,
zaakceptowanej przez Komitet Sterujàcy ds. LIFE+.
Wnioski
Wnioski o dofinansowanie muszà
byç z∏o˝one na obowiàzujàcym formularzu, kompletne i prawid∏owo
podpisane. Sk∏ada si´ je w wersji
papierowej i elektronicznej. Aktualne
formularze zamieszczone sà na
stronie NFOÂiGW.
W przypadku sk∏adania do KE
wniosku w innym j´zyku ni˝ j´zyk
polski, wnioskodawca, oprócz kopii
wniosku, przedstawia t∏umaczenie
na j´zyk polski cz´Êci C wniosku
do LIFE+.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç nast´pujàce za∏àczniki:
➢ Deklaracja wnioskodawcy.
➢ Deklaracje wspó∏beneficjentów
(jeÊli dotyczy).
➢ OÊwiadczenie wnioskodawcy,
dotyczàce pomocy publicznej.
➢ OÊwiadczenie wspó∏beneficjentów dotyczàce pomocy publicznej (jeÊli dotyczy).
➢ Lista dzia∏aƒ/poddzia∏aƒ, których sfinansowanie ze Êrodków
NFOÂiGW b´dzie stanowi∏o
pomoc publicznà (jeÊli dotyczy).
➢ Harmonogram rzeczowo-finansowy.
➢ Potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ wniosku do LIFE+.
➢ P∏yt´ CD/DVD z kompletnym
wnioskiem w wersji elektronicznej.
W deklaracji wnioskodawca zaÊwiadcza m.in., ˝e dzia∏ania wchodzàce
w sk∏ad przedsi´wzi´cia i wymie-
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nione we wniosku nie by∏y dotychczas i nie b´dà wspó∏finansowane
z innych Êrodków wspólnotowych.

✔

WA˚NE!

Gdyby wspó∏finansowanie z innych
Êrodków wspólnotowych sta∏o si´ mo˝liwe, wnioskodawca musi niezw∏ocznie powiadomiç o tym NFOÂiGW. Sam
wnioskodawca bez zgody NFOÂiGW
nie mo˝e wyst´powaç o takie wspó∏finansowanie.

Wnioskodawca zobowiàzuje si´
zapewniç p∏ynnoÊç finansowaniu.
Sk∏ada weksel in blanco wraz z deklaracjà wekslowà. Weksel nie jest
wymagany dla jednostek sektora
finansów publicznych; górniczych
jednostek organizacyjnych finansowanych w ca∏oÊci lub cz´Êciowo
z bud˝etu paƒstwa; paƒstwowych
jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej,
reprezentujàcych Skarb Paƒstwa
w zakresie zarzàdzanego mienia,
dzia∏ajàcych w oparciu o odr´bne
ustawy.
W deklaracji wnioskodawca zobowiàzuje si´ równie˝, po podpisaniu
umowy z KE, do dostarczenia do
NFOÂiGW porozumienia, które
okreÊla podzia∏ zadaƒ mi´dzy wnioskodawcà a wspó∏beneficjentemi
wraz z terminami ich realizacji.

wane koszty, ponoszone przez wnioskodawc´ i wspó∏beneficjentów.
Przekazanie Êrodków pomi´dzy
Wnioskodawcà a Wspó∏beneficjentami powinno si´ odbywaç na
podstawie odr´bnych umów mi´dzy
nimi, które zostanà dostarczone do
NFOÂiGW po podpisaniu umowy
Beneficjent – Komisja Europejska.

kryteria wyboru poddawane sà ocenie Zarzàdu Narodowego Funduszu.

Koszty okreÊlone w bud˝ecie przedsi´wzi´cia muszà byç zgodne ze
szczegó∏owymi wytycznymi zawartymi w art. 25 Postanowieƒ Wspólnych dla LIFE+ (Common Provisions). W harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty podzielono na
kategorie:
➢ bezpoÊrednie koszty osobowe,
➢ koszty podró˝y i utrzymania,
➢ wsparcie zewn´trzne
➢ dobra trwa∏e: infrastruktura,
wyposa˝enie, prototypy,
➢ zakup gruntu/d∏ugookresowa
dzier˝awa,
➢ materia∏y zu˝ywalne,
➢ inne koszty,
➢ koszty ogólne (Overheads).

W przypadku wniosków kierowników paƒstwowych jednostek bud˝etowych, które sà jednoczeÊnie Beneficjentem koordynujàcym, NFOÂiGW
informuje pjb o umieszczeniu
wniosku na liÊcie przedsi´wzi´ç,
które spe∏niajà kryteria wyboru, ze
wskazaniem przewidywanej kwoty
dofinansowania dla wszystkich partnerów projektu, b´dàcych paƒstwowymi jednostkami bud˝etowymi.

UWAGA!

Informacje zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny
byç spójne z kosztami podanymi
w Formularzach finansowych
(Cz´Êç F) wniosku do LIFE+. Koszty
w harmonogramie nale˝y podaç
wed∏ug przewidywanych cen realizacji przedsi´wzi´cia, w PLN w zaokràgleniu do 1 z∏.

Wnioskowana kwota ze Êrodków
NFOÂiGW musi odpowiadaç kwocie
wspó∏finansowania NFOÂiGW, jaka
jest wpisana w formularzach finansowych wniosku LIFE+.

Koszty nie mogà zawieraç podatku
VAT, w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest w stanie odzyskaç kwot´
podatku.

✔

JeÊli w realizacji projektu przewiduje si´ udzia∏ wspó∏beneficjentów, wnioskodawca sk∏ada jeden
wniosek na ca∏e przedsi´wzi´cie,
w którym zawiera wszystkie plano-

Procedura kwalifikacji
Po przejÊciu oceny formalnej i merytorycznej, okreÊlonej przez
NFOÂiGW, wnioski spe∏niajàce

Akceptacja wniosków przez Zarzàd
zwiàzana jest z podpisaniem przez
przedstawicieli NFOÂiGW formularzy: „Co-financier profile and
commitment form” Life+, które stanowià zobowiàzanie niepotwierdzone.

Wnioskodawcy czekajà na zaproszenie od KE do z∏o˝enia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku
do Life+, po czym przedk∏adajà
takà wersj´ wniosku w NFOÂiGW,
gdzie podlega ona kolejnej ocenie.
Wnioski, które spe∏nià wszystkie
wymagane kryteria, przedstawiane
sà do akceptacji Zarzàdowi Narodowego Funduszu, który podejmuje
uchwa∏´ w kwestii dofinansowania
projektu. Umowa o dofinansowanie przedsi´wzi´cia jest zawierana
niezw∏ocznie po podj´ciu przez Zarzàd NFOÂiGW uchwa∏y o udzieleniu dofinansowania.
Szczegó∏y dotyczàce wspó∏finansowania znajdujà si´ w programie
priorytetowym NFOÂiGW: „Wspó∏finansowanie Life+” oraz w dokumencie na 2012 r.: „Wniosek-dotacja”, na stronie: http://www.nfosigw.
gov.pl/srodki-krajowe/programypriorytetowe/life/
■
Ma∏gorzata Nowak

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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Finanse
Zagospodarowanie osadów Êciekowych
Program priorytetowy NFOÂiGW
w zakresie zagospodarowania
osadów Êciekowych wdra˝any do
2017 r. realizowany jest w naborze ciàg∏ym, a˝ do wyczerpania
Êrodków na dany rok. Ich alokacja
musi nastàpiç do 2016 r. Bud˝et
programu wynosi 400 000 tys. z∏.

Program ma na celu przetwarzanie
osadów Êciekowych, które powstajà
podczas oczyszczania Êcieków komunalnych tak, aby mog∏y byç
zagospodarowane, zamiast trafiç na
sk∏adowiska odpadów.
Beneficjentami tego programu sà:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach realizacji zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu
terytorialnego,
➢ przedsi´biorcy.
Przedmiot
dofinansowania
Dofinansowanie przyznawane jest
w formie po˝yczki na budow´ nowych, rozbudow´ i modernizacj´
ju˝ istniejàcych instalacji, które
mogà obejmowaç:
➢ Linie technologiczne do termicznego przekszta∏cania osadów
Êciekowych poprzez ich spalanie lub suszenie i spalanie.
➢ Linie technologiczne do suszenia osadów Êciekowych, przy
wykorzystaniu konwencjonalnych êróde∏ energii lub odnawialnych êróde∏ energii oraz êróde∏ ciep∏a odpadowego w celu
spalania lub wspó∏spalania tych
osadów w instalacjach zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni Êcieków.

✔

natywnego, zawierajàcego, oprócz
osadów Êciekowych, równie˝ inne
komponenty energetyczne, dostarczane spoza terenu oczyszczalni Êcieków.

➢ Linie technologiczne do kompostowania lub do g∏´bokiej
stabilizacji prowadzonej w warunkach zapewniajàcych pe∏nà
higienizacj´ przetworzonych
osadów w celu ich przygotowania do wykorzystywania zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie komunalnych osadów Êciekowych.

✔

WA˚NE!

Wyklucza si´ stosowanie metod polegajàcych na chemicznej stabilizacji
osadów np. przez wapnowanie. Preferowane b´dà rozwiàzania, dzi´ki
którym koƒcowy produkt przetwarzania osadów Êciekowych zostanie
przekwalifikowany (w okresie trwa∏oÊci projektu) z odpadu na produkt
handlowy.

Po˝yczka
Dofinansowanie w formie po˝yczki
mo˝e wynieÊç do 75% kosztów kwalifikowanych. JeÊli jest ono pomocà
publicznà, musi byç udzielone
zgodnie z przepisami dotyczàcymi
pomocy publicznej.
Po˝yczki udziela si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 15 lat, liczàc od daty
pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki i jest ona oprocentowana 3,5% w skali roku. Odsetki
sp∏aca si´ na bie˝àco, w okresach
kwartalnych, przy czym pierwsza
sp∏ata nast´puje na koniec kwarta∏u
kalendarzowego, nast´pujàcego po
kwartale, w którym wyp∏acono
pierwszà transz´ Êrodków.

WA˚NE!

Istnieje mo˝liwoÊç wspierania budowy
instalacji do produkcji paliwa alter-

www.dashofer.pl

wych. Karencja jest liczona od daty
wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki,
ale nie na d∏u˝ej ni˝ 18 miesi´cy od
daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia.

Istnieje mo˝liwoÊç zastosowania
karencji w sp∏acie rat kapita∏o-

Istnieje mo˝liwoÊç zastosowania karencji w sp∏acie rat kapita∏owych.
Karencja jest liczona od daty wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki, ale
nie na d∏u˝ej ni˝ 18 miesi´cy od
daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia.
Koszty kwalifikowane
przedsi´wzi´cia
Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
➢ Dostawy, zakup materia∏ów
instalacyjnych i budowlanych,
urzàdzeƒ technologicznych wraz
aparaturà i sprz´tem sterujàco-monitorujàcym. Zakup sprz´tu
ruchomego do obs∏ugi linii
technologicznych wy∏àcznie
w zakresie wykonanej instalacji. Monta˝ urzàdzeƒ, wyposa˝enia technologicznego oraz
aparatury i sprz´tu sterujàco-monitorujàcego, w tym stanowisk dyspozytorskich. Rozruch
urzàdzeƒ i instalacji wraz z materia∏ami eksploatacyjnymi do
jego przeprowadzenia.
➢ Nabycie nieruchomoÊci gruntowych, budynków i budowli w zakresie niezb´dnym do realizacji
inwestycji.
➢ Przygotowanie terenu i zaplecza
budowy; demonta˝ i rozbiórka
obiektów i instalacji kolidujàcych z realizowanà inwestycjà.
➢ Roboty budowlano-monta˝owe
obiektów technologicznych,
administracyjno-socjalnych, dyspozytorskich, magazynowych,
wiat i zadaszeƒ.
➢ Drogi i place technologiczne
wraz z instalacjà odwodnienia
i oÊwietlenia.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2012
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➢ Zagospodarowanie terenu przy➢

➢
➢

➢

legajàcego do nowo powsta∏ych
obiektów budowlanych.
Przy∏àcza i instalacje doprowadzajàce media do obiektów technologicznych oraz instalacje
miedzy obiektowe.
Koszty wykonania dokumentacji projektowej.
Obs∏uga inwestycji, b´dàcà formà
inwestorstwa zast´pczego; koszty
us∏ug niezb´dnych do realizacji
projektu, tj. koszty ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru
autorskiego, odbiorów technicznych i obs∏ugi geodezyjnej.
Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi nie przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego lub ubieganie si´ o zwrot VAT.

Dokumenty
Wniosek sk∏ada si´ z cz´Êci ogólnej,
ekologiczno-technicznej i finansowej. Do wniosku do∏àcza si´ harmonogram finansowo-rzeczowy.
W cz´Êci ogólnej nale˝y podaç m.in.
koszty i êród∏a finansowania przedsi´wzi´cia i z∏o˝yç oÊwiadczenie
o pomocy publicznej.

✔

UWAGA!

Wnioskodawcy, którzy ubiegajà si´
równoczeÊnie o dofinansowanie ze
Êrodków zagranicznych, niepodlegajàcych zwrotowi (lub pomoc taka zosta∏a im przyznana), majà obowiàzek
z∏o˝enia w Narodowym Funduszu
wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy wymagany
dokument zosta∏ z∏o˝ony w Narodowym Funduszu i jest aktualny, nale˝y
wskazaç jego rodzaj oraz dat´ i miejsce
z∏o˝enia.

Cz´Êç finansowa wniosku dotyczy
informacji finansowej przedsi´wzi´cia, zdolnoÊci kredytowej wnioskodawcy, dokumentów okreÊlajàcych
status prawny wnioskodawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien byç podpisany przez
osoby upowa˝nione do reprezentowania wnioskodawcy/beneficjenta oraz inspektora nadzoru/koordynatora ustanowionego przez
wnioskodawc´/beneficjenta.
W cz´Êci ekologiczno-technicznej
nale˝y podaç cele przedsi´wzi´cia,
jego szczegó∏owà charakterystyk´,
efekt rzeczowy i ekologiczny, okreÊliç harmonogram jego realizacji.
Program priorytetowy wraz z kompletem dokumentów znajduje si´
na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/osady/
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Po˝yczka na gospodarowanie odpadami powsta∏ymi w wyniku
demonta˝u pojazdów
Trwa nabór ciàg∏y wniosków
o dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych w zakresie demonta˝u
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powsta∏ymi w wyniku ich
demonta˝u. W NFOÂiGW o dofinansowanie w formie po˝yczki
mogà staraç si´ przedsi´biorcy,
w tym przedsi´biorcy prowadzàcy
stacje demonta˝u pojazdów,
strz´piark´ lub innà instalacj´
odzysku lub recyklingu odpadów pochodzàcych z pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

Na rok 2012 zaplanowano wyp∏aty
w wysokoÊci 10 078,8 tys. z∏, a na
przysz∏y rok 15 000 tys. z∏. Wdra˝anie programu potrwa do 2017 r.
Po˝yczka mo˝e wynieÊç do 75%
kosztów kwalifikowanych.

14

Dofinansowywane b´dà nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
➢ budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji demonta˝u pojazdów,
➢ budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji przetwarzania,
odzysku lub recyklingu odpadów pochodzàcych z pojazdów
wycofanych z eksploatacji, w tym
strz´piarki,
➢ zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych demonta˝owi pojazdów
lub zagospodarowaniu odpadów pochodzàcych z pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
➢ Nabycie nieruchomoÊci gruntowych oraz budynków niezb´d-
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nych do osiàgni´cia efektu ekologicznego w wysokoÊci do
20% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.
Przygotowanie
terenu i zaplecza
➢
budowy, jego likwidacja oraz
roboty budowlano-monta˝owe,
demonta˝owe i rozbiórkowe.
➢ Dostawy lub zakup niezb´dnych
dla osiàgni´cia efektu ekologicznego oraz spe∏niajàcych
odpowiednie normy urzàdzeƒ
i inwentarzowego wyposa˝enia
technologicznego, b´dàcych
Êrodkami trwa∏ymi, ich monta˝
i rozruch.

✔

UWAGA!

U˝ywane urzàdzenia i wyposa˝enie
technologiczne nie mo˝e byç starsze
ni˝ pi´ç lat, liczàc pe∏ne lata kalendarzowe od roku produkcji, a cena
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci ryn-
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kowej, jak te˝ ceny nowych urzàdzeƒ lub wyposa˝enia o zbli˝onych
parametrach i funkcjonalnoÊciach,
co potwierdzaç powinna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.

➢ Instalacje wewn´trzne, przy∏àcza
do sieci zewn´trznych, instalacje
oÊwietleniowe oraz kanalizacje
deszczowe dla obiektów budowlanych; elementy ogrodzeƒ i zieleni,
chroniàce obiekty budowlane oraz
drogi i place technologiczne.
➢ Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT), wykazany
w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi
nie przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego
lub ubiegania si´ o zwrot VAT.
➢ Obs∏uga inwestycji (inwestorstwo zast´pcze) czy koszty us∏ug
niezb´dnych do realizacji inwes-

tycji, w tym koszty ekspertyz,
nadzoru inwestorskiego, nadzoru
autorskiego.
Charakterystyka po˝yczki
Po˝yczka jest oprocentowana w skali
roku 1%, zaÊ odsetki sp∏acane sà na
bie˝àco w okresach kwartalnych.
Pierwsza sp∏ata nast´puje na koniec
kwarta∏u kalendarzowego, nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´ Êrodków.
Udziela si´ jej na okres do 15 lat,
liczony od daty pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki.

✔

UWAGA!

Przy udzielaniu po˝yczki mo˝e byç
stosowana karencja w sp∏acie rat kapita∏owych, liczona od daty wyp∏aty
ostatniej transzy po˝yczki, ale nie d∏u˝sza ni˝ 18 miesi´cy od daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia.

Cz´Êç kwoty po˝yczki mo˝e zostaç
umorzona, jeÊli sp∏acone zostanie
co najmniej 50% udzielonej po˝yczki z oprocentowaniem. Kwota
umorzenia nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
30% kwoty udzielonej po˝yczki,
z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych dopuszczalnoÊci pomocy
publicznej.
Szczegó∏owe informacje znajdujà
si´ w programie NFOÂiGW: 3.4.
Dofinansowanie systemu recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji
Cz´Êç 3) Dofinansowanie dzia∏aƒ
inwestycyjnych w zakresie demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami
powsta∏ymi w wyniku demonta˝u
pojazdów.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór wniosków w ramach programu Ochrona przyrody i krajobrazu
NFOÂiGW planuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody
i krajobrazu. Nabór wniosków odb´dzie si´ w dwóch terminach,
a konkursy zostanà przeprowadzone odr´bnie dla jednostek
sektora finansów publicznych oraz
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych.

Cel programu
Program ma na celu zatrzymanie procesu utraty ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody.
Do celów szczegó∏owych nale˝à:
1) ochrona przyrody i ograniczenie zagro˝eƒ dla zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków
narodowych, mi´dzynarodowych
www.dashofer.pl

rezerwatów biosfery MAB i obszarów chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej,
2) ochrona siedlisk i gatunków
w ramach sieci obszarów Natura
2000,
3) powstrzymanie spadku liczebnoÊci i odbudowa populacji zagro˝onych gatunków zwierzàt,
roÊlin i grzybów,
4) ochrona konserwatorska zabytkowych parków i ogrodów oraz
wskazanych przez Ministra Ârodowiska, szczególnie cennych
pomników przyrody.
Konkurs dla
podmiotów zaliczanych
do sektora finansów
publicznych, innych ni˝
paƒstwowe jednostki
bud˝etowe
Termin naboru wniosków: 15 czerwca 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.

WysokoÊç alokacji Êrodków: do
20 000 tys. z∏, w podziale na cztery
obszary tematyczne.
I obszar tematyczny
Ochrona przyrody i ograniczenie zagro˝eƒ dla zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej na
obszarach parków narodowych przez:
➢ ochron´ ex situ zagro˝onych
gatunków,
➢ wyposa˝enie w podstawowy
sprz´t informatyczny i oprogramowanie pod kàtem wdra˝ania
planów ochrony oraz zarzàdzania obszarami chronionymi,
➢ prowadzenie hodowli zachowawczej zanikajàcych pierwotnych ras zwierzàt,
➢ ochron´ przeciwpo˝arowà,
➢ ograniczenie niskiej emisji gazów
i py∏ów bezpoÊrednio oddzia∏ujàcej na ekosystemy parków narodowych, poprzez termomoder-
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nizacj´ oraz wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii,
➢ uregulowanie gospodarki wodno-Êciekowej na obszarach parków
narodowych,
➢ usuni´cie i unieszkodliwienie
odpadów zawierajàcych azbest
z obszarów parków narodowych.
Beneficjenci: parki narodowe.
Alokacja Êrodków: do 10 000 tys. z∏.
II obszar tematyczny
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:
➢ opracowanie planów zadaƒ
ochronnych i planów ochrony
oraz opracowaƒ niezb´dnych do
ich powstania i funkcjonowania.
Beneficjenci: parki krajobrazowe
i ich zespo∏y.
Alokacja Êrodków: do 6 000 tys. z∏.

Beneficjenci: uczelnie wy˝sze, instytuty badawcze Polskiej Akademii
Nauk.
Alokacja Êrodków: do 500 tys. z∏.
IV obszar tematyczny
Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów.
Beneficjenci: jednostki sektora
finansów publicznych, b´dàce w∏aÊcicielami, zarzàdcami lub u˝ytkownikami wieczystymi zabytkowych
obiektów.
Alokacja Êrodków: do 3 500 tys. z∏.
Konkurs dla podmiotów
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Termin naboru wniosków: 3 wrzeÊnia 2012 r. do 14 wrzeÊnia 2012 r.
WysokoÊç alokacji Êrodków: do
4 300 tys. z∏, w podziale na dwa
obszary tematyczne.
I obszar tematyczny

III obszar tematyczny
Powstrzymanie spadku liczebnoÊci
i odbudowa populacji zagro˝onych
gatunków zwierzàt, roÊlin i grzybów przez:
➢ ochron´ ex situ gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych
na czerwone listy lub umieszczonych w czerwonych ksi´gach
gatunków zagro˝onych.

Powstrzymanie spadku liczebnoÊci
i odbudowa populacji zagro˝onych
gatunków zwierzàt, roÊlin i grzybów przez:
➢ ochron´ ex situ gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych
na czerwone listy lub umieszczonych w czerwonych ksi´gach
gatunków zagro˝onych,

➢ odbudow´ populacji zanikajàcych
rodzimych gatunków zwierzyny
drobnej – zajàca i kuropatwy.
Beneficjenci: jednostki organizacyjne PGL Lasy Paƒstwowe, instytuty
badawcze i organizacje pozarzàdowe, w tym Polski Zwiàzek ¸owiecki.
Alokacja Êrodków: do 2 000 tys. z∏.
II obszar tematyczny
Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów.
Beneficjenci: jednostki organizacyjne PGL Lasy Paƒstwowe i organizacje pozarzàdowe, w tym organizacje koÊcielne, b´dàce w∏aÊcicielami, zarzàdcami lub u˝ytkownikami wieczystymi zabytkowych
obiektów.
Alokacja Êrodków: do 2 300 tys. z∏.

✔

WA˚NE!

Og∏oszone konkursy sà ograniczone
do tych rodzajów przedsi´wzi´ç,
które nie pokrywajà si´ z zakresem
prowadzonych w 2012 r. naborów
wniosków w innych programach
z zakresu ochrony przyrody, w tym
w szczególnie w ramach Funduszy
Norweskich oraz V osi POIiÂ.

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