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Na stronie Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt Ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze.

Celem projektowanej ustawy jest
m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego ustawy, przygotowanie
nowoczesnych regulacji, wprowadzajàcych uproszczenia dla przedsi´biorców, odbiurokratyzowanie
post´powaƒ administracyjnych,
usprawnienie instrumentów przeciwdzia∏ania nielegalnej eksploatacji
kopalin, a tak˝e doprecyzowanie
przes∏anek podejmowanych rozstrzygni´ç.
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Szanowni
Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce czerwcowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Na stronie Ministerstwa pojawi∏y si´
nowe projekty aktów prawnych, m.in.
projekt ustawy Prawo geologiczne
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G∏ównym celem zamierzonych
zmian jest zatem usuni´cie barier
utrudniajàcych podejmowanie i wykonywanie dzia∏alnoÊci w zakresie
geologii i górnictwa, pobudzenie
przedsi´biorczoÊci oraz zwi´kszenie
pewnoÊci inwestowania, co powinno
zapewniç racjonalnà gospodark´
z∏o˝ami kopalin w ramach zrównowa˝onego rozwoju. Bardzo istotne
jest równie˝ uproszczenie prawnego
modelu op∏at regulowanych prawem
geologicznym i górniczym oraz stworzenie modelu rozwiàzaƒ wspomagajàcych ich skutecznà egzekucj´. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Projekt rozporzàdzenia dotyczàcy wp∏ywów
pochodzàcych z op∏at w zakresie recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania

wp∏ywów pochodzàcych z op∏at
w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

i górnicze. Jednym z istotnych aspektów nowelizacji tej ustawy jest uproszczenie prawnego modelu op∏at oraz
stworzenie modelu rozwiàzaƒ wspomagajàcych ich skutecznà egzekucj´.

Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych
tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania
i oka˝à si´ pomocne w pracy.

Og∏oszony zosta∏ konkurs na dofinansowanie projektów w ramach IV osi
priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko. Dotyczy
on przedsi´wzi´ç dostosowujàcych
przedsi´biorstwa do wymogów ochrony Êrodowiska. O zakresach wsparcia
w tej dziedzinie przeczytajà Paƒstwo
w Temacie numeru.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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Rozporzàdzenie zawiera algorytm
podzia∏u Êrodków przeznaczonych
na dop∏aty i sposób wyliczenia
wysokoÊci dop∏aty dla ka˝dej stacji
demonta˝u.
Dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych w zakresie demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji,
gospodarowania odpadami powsta-

∏ymi z tego tytu∏u oraz zbierania
tych pojazdów nast´puje w formie
po˝yczki na podstawie umowy
zawartej przez Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej z przedsi´biorcà zamierzajàcym podjàç dzia∏ania inwestycyjne.
W rozporzàdzeniu zosta∏y tak˝e
okreÊlone warunki i kryteria udzie-

Porady prawne
Odroczenie zap∏aty op∏aty za Êrodowisko
Zgodnie z Ustawà – Prawo ochrony Êrodowiska (ustawa) ka˝dy,
kto korzysta ze Êrodowiska bez
uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, ponosi
tzw. op∏at´ podwy˝szonà za korzystanie ze Êrodowiska. Jednak
Ustawa przewiduje mo˝liwoÊç odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej, a tak˝e mo˝liwoÊç jej zmniejszania bàdê nawet
umarzania.

Op∏ata podwy˝szona
Standardowe op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska sà ponoszone za
korzystanie ze Êrodowiska zgodnie
z prawem, tj. majàc wszelkie wymagane zezwolenia. Natomiast kary pieni´˝ne sà wymierzane w przypadku
naruszenia warunków zawartych
w pozwoleniu na korzystanie z niego.
Sytuacje te nie obejmujà jednak korzystania ze Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia, gdy jest ono wymagane. T´ luk´ wype∏nia art. 276
ust. 1 ustawy, który przewiduje
op∏at´ podwy˝szonà, która znajduje zastosowanie, kiedy zachodzi
koniecznoÊç posiadania pozwolenia na korzystanie ze Êrodowiska,
ale korzystajàcy ze Êrodowiska go
nie posiada.
Przes∏anki odroczenia
p∏atnoÊci
Warunki, po spe∏nieniu których jest
mo˝liwe uzyskanie odroczenia
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p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej, sà
okreÊlone w art. 317 ustawy.
Termin p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej mo˝e zostaç odroczony pod
warunkiem terminowej realizacji
przedsi´wzi´cia, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn
ponoszenia op∏at podwy˝szonych
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat od
dnia z∏o˝enia wniosku.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e podstaw´
uwzgl´dnienia wniosku o odroczenie
mogà stanowiç tylko te przedsi´wzi´cia, których realizacja zapewni
usuni´cie przyczyn ponoszenia
op∏at podwy˝szonych lub kar pieni´˝nych. Takie brzmienie przepisu
oznacza, ˝e podstawy odroczenia
nie mo˝e stanowiç w ˝adnym przypadku przedsi´wzi´cie, którego
realizacja doprowadzi jedynie do
ograniczenia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko, a nie do
stanu zgodnego z prawem.
Przepis te˝ nie rozstrzyga, w jakim
momencie mo˝emy mówiç o przystàpieniu przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska do realizacji
przedsi´wzi´cia usuwajàcego przyczyn´ ponoszenia op∏at podwy˝szonych. Teoretycznie sà mo˝liwe bardzo ró˝ne stanowiska, czy mo˝na
o tym mówiç ju˝ na etapie planowania czy te˝ dopiero od momentu
ich konkretyzacji, a je˝eli tak, to
co przyjàç za wyznacznik konkretyzacji?
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lania oraz przes∏anki umorzenia
ww. po˝yczek, a tak˝e istotne postanowienia umowy po˝yczki.
■
Redakcja
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Wojewódzki Sàd Administracyjny
wyjaÊnia∏, ˝e: „warunkiem wydania
decyzji o odroczeniu terminu p∏atnoÊci kary na podstawie art. 317
ust. 1 ustawy jest takie skonkretyzowanie za∏o˝eƒ realizowanego przedsi´wzi´cia, które daje mo˝liwoÊç
oceny, czy spowoduje ono ustanie
przekroczenia” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2004 r.,
sygn. IV SA/Wa 539/04).
W kontekÊcie tego wyroku wydaje
si´, ˝e nale˝y uznaç, ˝e obiektywnym czynnikiem umo˝liwiajàcym
dokonanie takiej oceny b´dzie najcz´Êciej decyzja zezwalajàca na
realizacj´ okreÊlonego przedsi´wzi´cia, np. pozwolenie budowlane
czy pozwolenie wodnoprawne (ale
mogà to byç te˝ inne decyzje).
Przedsi´wzi´cie uj´te
w programie oczyszczania
Êcieków komunalnych
Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska mo˝e zostaç
odroczony tak˝e, je˝eli przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at, jest uj´te
w krajowym programie oczyszczania Êcieków komunalnych. Krajowy
program oczyszczania Êcieków
komunalnych, którego integralnà
cz´Êç stanowi wykaz niezb´dnych
przedsi´wzi´ç w zakresie budowy
i modernizacji urzàdzeƒ kanalizacyjnych, sporzàdza minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, a zatwierdza Rada Ministrów.
Marsza∏ek województwa
– organ w∏aÊciwy
Poniewa˝ op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska, w tym tak˝e op∏aty podwy˝szone, wnosi si´ na rachunek
urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce korzystania ze Êrodowiska, to równie˝ organem w∏aÊciwym w sprawach odraczania terminu p∏atnoÊci op∏aty
podwy˝szonej, a tak˝e jej zmniejwww.dashofer.pl

szania i umarzania jest marsza∏ek
województwa.
Wniosek
Op∏ata podwy˝szona mo˝e zostaç
odroczona wy∏àcznie na wniosek
zainteresowanego podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia. Elementy wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏at zosta∏y okreÊlone w art. 318
ust. 3 i 4 ustawy.
Elementy obligatoryjne
wniosku
Art. 318 ust. 3 ustawy zawiera obligatoryjne elementy wniosku, a sà to:
1) wskazanie wysokoÊci op∏aty,
o której odroczenie terminu
p∏atnoÊci wyst´puje strona;
2) opis realizowanego przedsi´wzi´cia, a w razie potrzeby dodatkowo wskazanie, ˝e przedsi´wzi´cie jest uj´te w krajowym programie oczyszczania
Êcieków komunalnych;
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia ze wskazaniem etapów nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
Elementy fakultatywne
wniosku
Natomiast art. 318 ust. 4 ustawy
stanowi, ˝e je˝eli istniejà zastrze˝enia co do mo˝liwoÊci sfinansowania przez wnioskodawc´ planowanych przedsi´wzi´ç, marsza∏ek
województwa mo˝e za˝àdaç dodatkowo przed∏o˝enia dowodów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç finansowania przedsi´wzi´cia.
Skutki braku elementów
obligatoryjnych lub
fakultatywnych
Podzia∏ na elementy obligatoryjne
wniosku oraz elementy fakultatywne
jest istotny z punktu widzenia nast´pstw prawnych z∏o˝enia wniosku
niespe∏niajàcego tych wymagaƒ.
W przypadku, gdy wniosek nie za-

wiera elementów obligatoryjnych
wymienionych w art. 318 ust. 3
ustawy, marsza∏ek województwa
powinien w trybie art. 64 § 2 K.p.a.
wezwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.
Natomiast, gdy z∏o˝ony wniosek
nie daje nale˝ytych podstaw dotyczàcych mo˝liwoÊci jego sfinansowania przez wnioskodawc´, organ
administracji, wzywajàc o podanie
informacji okreÊlonych w art. 318
ust. 4 ustawy, nie powinien tego
czyniç pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia, ale pod
rygorem wydania decyzji negatywnej.
Termin z∏o˝enia wniosku
o odroczenie
Wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty powinien zostaç z∏o˝ony do marsza∏ka województwa
przed up∏ywem terminu, w którym
op∏ata powinna byç uiszczona.

✔

WA˚NE!

Z∏o˝enie wniosku o odroczenie
terminu p∏atnoÊci op∏at nie zwalnia
z obowiàzku ich uiszczenia w cz´Êci,
w jakiej nie mogà podlegaç odroczeniu.

W praktyce bardzo istotne znaczenie ma to, jakie sà skutki z∏o˝enia
wniosku ju˝ po terminie, tj. czy nawet
jak wniosek nie zostanie z∏o˝ony
przed up∏ywem terminu, w którym
op∏ata podwy˝szona powinna byç
wniesiona, to istnieje mo˝liwoÊç
przywrócenia tego terminu czy te˝
termin w takiej sytuacji ju˝ nie
mo˝e zostaç przywrócony.
Jest to zagadnienie wzbudzajàce
wiele sporów. Niestety sprawa nie
jest prosta do wyt∏umaczenia, poniewa˝ wià˝e si´ z zagadnieniami teoretyczno-prawnymi. Otó˝ wszystko
zale˝y od charakteru prawnego
terminu, w jakim powinien byç
z∏o˝ony wniosek o odroczenie
terminu p∏atnoÊci op∏at.
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W zale˝noÊci od tego, czy ma on
charakter procesowy czy materialnoprawny, ró˝nie b´dà si´ przedstawiaç konsekwencje jego przekroczenia. W przypadku przyj´cia, ˝e
termin ma charakter materialno-prawny, up∏yw terminu skutkowa∏by umorzeniem post´powania na
podstawie art. 105 § 1 K.p.a. jako
bezprzedmiotowego.
Terminów materialno-prawnych nie
mo˝na przywróciç, po ich up∏ywie
nie mo˝na ju˝ dokonaç czynnoÊci.
Tak wi´c gdyby przyjàç, ˝e termin
do z∏o˝enia wniosku o odroczenie
op∏aty podwy˝szonej jest terminem
materialno-prawnym, to po up∏ywie terminu, w którym ta op∏ata
powinna byç wniesiona, nie mo˝na
sk∏adaç wniosku o odroczenie.
Natomiast ustalenie, ˝e termin ten
ma charakter procesowy, umo˝liwi∏oby jego przywrócenie w przypadku przekroczenia na zasadach
okreÊlonych w art. 58 K.p.a. Terminy
procesowe co do zasady mogà byç
przywrócone. Dlatego nawet po
terminie wniesienia op∏aty podwy˝szonej by∏aby mo˝liwoÊç z∏o˝enia
wniosku o przewrócenie tego terminu i odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏aty podwy˝szonej.
Sprawa jest o tyle skomplikowana,
˝e wi´kszoÊç komentatorów zdecydowanie twierdzi, i˝ termin okreÊlony w art. 318 ust. 1 jest terminem
procesowym, a wi´c mo˝na go
przywróciç, ale Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r. sygn.
akt II SA/Wr 2784/2003 stwierdzi∏:
„Termin do z∏o˝enia wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty,
o którym mowa w art. 318 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 ze zm.), jest warunkiem materialno-prawnym odroczenia p∏atnoÊci, którego niezachowanie skutkuje, w myÊl art. 318 ust. 6
tej ustawy, odmowà odroczenia
terminu p∏atnoÊci op∏aty (...)”.
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Jednak starsze wyroki, wydawane
jeszcze na podstawie poprzednich
ustaw przyjmowa∏y, ˝e terminy do
z∏o˝enia wniosków o odroczenia
p∏atnoÊci kar i op∏at sà terminami
procesowymi, a wi´c mo˝liwymi
do przywrócenia. W takiej sytuacji
nie mo˝na jednoznacznie rozstrzygnàç sporu. Wydaje si´, ˝e najlepszà
radà praktycznà by∏oby nawet
w sytuacji, gdy termin wniesienia
op∏aty ju˝ minà∏, wniesienie o przywrócenie terminu do z∏o˝enia wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏aty podwy˝szonej. Nawet je˝eli
marsza∏ek województwa wyda
decyzj´ odmawiajàcà przywrócenia terminu do z∏o˝enia wniosku
o odroczenie p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej, b´dzie mo˝na takà decyzj´ zaskar˝yç najpierw do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego, a nast´pnie ewentualnie do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
Decyzja o odroczeniu
p∏atnoÊci
Odroczenie terminu p∏atnoÊci mo˝e
dotyczyç, cz´Êci albo ca∏oÊci op∏aty.
Marsza∏ek województwa w decyzji
o odroczeniu terminu p∏atnoÊci
op∏at okreÊla:
1) op∏at´, której termin p∏atnoÊci
zosta∏ odroczony, oraz jej wysokoÊç;
2) realizowane przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie;
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia;
4) termin odroczenia op∏aty.
OczywiÊcie, tak jak w wielu podobnych przypadkach, równie˝ ta decyzja powinna uwzgl´dniaç elementy
konieczne ka˝dej decyzji administracyjnej wymienione w art. 107
§ 1 K.p.a.
Po wydaniu decyzji marsza∏ek województwa przesy∏a egzemplarz decyzji
orzekajàcej w sprawie terminu p∏atnoÊci op∏aty do w∏aÊciwego powiatu
lub gminy, których przychodów
funduszy dotyczy odroczenie.
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W okresie odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty realna wartoÊç zobowiàzania mo˝e ulegaç powa˝nym
zmianom, dlatego ustawa przewiduje instrumenty zapobiegajàce
temu procesowi. Dlatego w art. 318
ust. 7 ustawy okreÊlono, ˝e poczynajàc od momentu z∏o˝enia wniosku,
z mocy samego prawa sà naliczane
odsetki za zw∏ok´ na zasadach
okreÊlonych w Ordynacji podatkowej.
Decyzja odmawiajàca
Równie˝ w sytuacji, gdy marsza∏ek
województwa uzna, ˝e nie zosta∏y
spe∏nione warunki odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej
musi wydaç decyzj´ administracyjnà.
KoniecznoÊç wydania decyzji odmawiajàcej odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty wynika bezpoÊrednio
z postanowieƒ art. 318 ust. 6 ustawy.
Marsza∏ek nie mo˝e pozostawiç
wniosku bez odpowiedzi, brak
rozstrzygni´cia mo˝e byç podstawà
skargi na bezczynnoÊç organu.
Podejmujàc decyzj´ odmawiajàcà
odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty,
marsza∏ek musi w uzasadnieniu wykazaç (zgodnie z regu∏ami wynikajàcymi z art. 107 K.p.a.), dlaczego
przyjà∏, ˝e nie zachodzà przes∏anki
zezwalajàce na odroczenie terminu
p∏atnoÊci zobowiàzaƒ. Ponadto ocena
ta powinna znajdowaç odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie
materiale dowodowym. W przeciwnym razie jego prawid∏owoÊç b´dzie
mog∏a zostaç zakwestionowana
w post´powaniu odwo∏awczym.
Skutki odroczenia
W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia, b´dàcego
podstawà odroczenia p∏atnoÊci, usun´∏o przyczyny ponoszenia op∏at,
w∏aÊciwy organ, w drodze decyzji,
orzeka o zmniejszeniu, odroczonych
op∏at o sum´ Êrodków w∏asnych wydatkowanych na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Je˝eli odroczenie dotyczy
przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego realiwww.dashofer.pl
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zacji zadaƒ w∏asnych gminy, do
Êrodków w∏asnych wlicza si´ tak˝e
Êrodki pochodzàce z bud˝etu gminy.
Je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty
wymierzone w zwiàzku ze sk∏adowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji
sk∏adowiska odpadów lub bez decyzji
okreÊlajàcej miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków
okreÊlonych w decyzji, w razie
terminowego zrealizowania przedsi´wzi´cia w∏aÊciwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie
odroczonych op∏at.
Je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty
w zwiàzku z wprowadzaniem Êcieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsi´wzi´cia
s∏u˝àcego do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji

i oczyszczania Êcieków komunalnych w∏aÊciwy organ stwierdza,
w drodze decyzji, umorzenie odroczonych op∏at.
Skutki braku realizacji
przedsi´wzi´cia
Je˝eli przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà odroczenia p∏atnoÊci, nie zostanie zrealizowane w terminie, to w∏aÊciwy marsza∏ek województwa stwierdza, w drodze decyzji, obowiàzek
uiszczenia odroczonych op∏at wraz
z okreÊlonymi w przepisach Ordynacji
podatkowej odsetkami za zw∏ok´,
naliczanymi za okres odroczenia.
Obowiàzek uiszczenia odroczonych op∏at wraz z odsetkami mo˝e
te˝ zostaç nakazany decyzjà organu
tak˝e przed up∏ywem terminu
odroczenia w razie stwierdzenia, ˝e
przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà
odroczenia, nie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem. Ten
zapis ustawy nak∏ada na marsza∏ka
województwa obowiàzek kontrolo-

wania terminowoÊci realizacji zaplanowanych przedsi´wzi´ç. W praktyce
oznacza to, ˝e marsza∏ek z urz´du,
w terminach wynikajàcych z harmonogramu realizacji przedsi´wzi´cia stanowiàcego podstaw´
odroczenia, powinien kontrolowaç
terminowoÊç jego realizacji.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e z postanowieƒ art. 320 ust. 2 ustawy wynika, i˝ organ po stwierdzeniu, ˝e
przedsi´wzi´cie nie jest realizowane
terminowo mo˝e wydaç decyzj´
nak∏adajàcà obowiàzek uiszczenia
odroczonych op∏at, ale nie musi tego
robiç. Oznacza to, ˝e rozstrzygni´cia
podejmowane na tej podstawie majà
charakter uznaniowy i marsza∏ek
województwa, wydajàc takà decyzj´,
powinien precyzyjnie wykazaç, jakimi wzgl´dami kierowa∏ si´ w konkretnej, indywidualnej sprawie.
■

§

Podstawa prawna:
Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 62 poz. 627).

Micha∏ Kuliƒski

Porady prawne
Chemikalia pod kontrolà Unii (Rozporzàdzenie REACH)
O tym, aby w 2008 r. zarejestrowaç substancje chemiczne, powinna pami´taç du˝a grupa przedsi´biorców, g∏ównie producentów
i importerów. Zaniechanie tego
obowiàzku mo˝e mieç fatalne
konsekwencje.

Wst´pna rejestracja
Z rozporzàdzenia REACH (nr
1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleƒ i stosowanych
ograniczeƒ w zakresie chemikaliów
i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów) wynika obowiàzek
rejestracji wielu stosowanych w UE
substancji chemicznych. Tak zwana
rejestracja wst´pna substancji rozwww.dashofer.pl

pocz´∏a si´ 1 czerwca 2008 r. i potrwa do 1 grudnia 2008 r.
Jak dzia∏a system REACH?
System REACH prowadzi do tego,
˝e przemys∏ ponosi g∏ównà odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie zagro˝eniami stwarzanymi przez substancje chemiczne i za udost´pnianie
u˝ytkownikom odpowiednich informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa. Zak∏ada on równie˝, ˝e Unia
Europejska mo˝e wdro˝yç dodatkowe Êrodki dotyczàce bardzo niebezpiecznych substancji. System
REACH powo∏a∏ równie˝ do ˝ycia
Europejskà Agencj´ Chemikaliów
(ECHA, European Chemicals Agency), odgrywajàcà w ca∏ym procesie
rol´ centrum koordynacji i wdra˝ania.

✔

WA˚NE!

System ten zobowiàzuje wszystkich
producentów i importerów substancji
chemicznych do zidentyfikowania
zagro˝eƒ zwiàzanych z produkowanymi i wprowadzanymi na rynek
substancjami.

Substancje produkowane lub importowane w iloÊciach 1 tony lub wi´cej
rocznie na firm´ producenci i importerzy muszà wykazaç za pomocà
dokumentacji rejestracyjnej przekazywanej do Agencji, ˝e spe∏nili odpowiednie wymagania. Agencja mo˝e
wówczas sprawdziç jej zgodnoÊç
z przepisami i oceniç propozycje przeprowadzenia badaƒ w celu zapewnienia, ˝e ocena substancji chemicznych
nie spowoduje zb´dnych testów
(g∏ównie na zwierz´tach kr´gowych).

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2008
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System REACH przewiduje równie˝ system udzielania zezwolenia
s∏u˝àcy zapewnieniu, ˝e substancje
stanowiàce du˝e zagro˝enie sà
odpowiednio kontrolowane i stopniowo zast´powane przez bezpieczniejsze substancje albo technologie
lub u˝ywane tylko tam, gdzie u˝ycie
danej substancji s∏u˝y po˝ytkowi
ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Substancje te
b´dà stanowiç cz´Êç rozporzàdzenia. Po ich uwzgl´dnieniu przedstawiciele przemys∏u b´dà mieli obowiàzek przekazywaç do Agencji
wnioski o wydanie zezwolenia na
kontynuowanie u˝ywania tych substancji. W∏adze UE mogà równie˝
na∏o˝yç ograniczenie na produkcj´,
stosowanie lub wprowadzanie na
rynek niekorzystnych dla Êrodowiska substancji.
Na producentów i importerów zostanie na∏o˝ony obowiàzek przekazania swoim dalszym u˝ytkownikom
informacji o zagro˝eniach niezb´dnych do bezpiecznego stosowania
danej substancji. Zostanie to zrealizowane za pomocà systemu klasyfikacji i oznakowania oraz tzw. kart
charakterystyki (SDS, Safety Data
Sheet).
Jakie chemikalia reguluje
REACH?
Przepisom rozporzàdzenia REACH
podlegajà w zasadzie wszystkie
chemikalia, jednak szereg z nich,
takich jak np. Êrodki ochrony roÊlin,
produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do
˝ywnoÊci lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, sà
wy∏àczone spod dzia∏ania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporzàdzenia. Rejestracji nie
podlegajà tak˝e substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie sà niebezpieczne i nie zosta∏y zmodyfikowane chemicznie.
Rejestracji nie podlegajà równie˝
substancje, które przemierzajà UE
tylko tranzytem. Nie trzeba te˝ rejes-
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trowaç substancji radioaktywnych,
znajdujàcych si´ pod nadzorem
celnym, zwolnionych ze stosowania rozporzàdzenia przez paƒstwa
cz∏onkowskie ze wzgl´du na obronnoÊç, odpadów i in.
Której dzia∏alnoÊci
dotyczy REACH?
REACH bezpoÊrednio dotyczy
dzia∏alnoÊci podmiotu, je˝eli:
➢ produkuje lub importuje (spoza
UE) substancje lub preparaty
chemiczne,
➢ produkuje lub importuje (spoza
UE) wyroby (materia∏y budowlane, elektronik´, zabawki, maszyny, cz´Êci zamienne, tekstylia
i szereg innych), które zawierajà
substancje okreÊlone w art. 57
rozporzàdzenia lub które w sposób zamierzony uwalniajà
substancje chemiczne podczas
stosowania. Zarejestrowaç si´
b´dà musieli np. sprowadzajàcy
artyku∏y piÊmienne.
Z zamierzonym uwolnieniem substancji mamy bowiem do czynienia
choçby przy u˝ywaniu d∏ugopisów
albo flamastrów. Podobnie rzecz
si´ ma z tonerami do drukarek.

w ich postaci w∏asnej, jak i jako
sk∏adniki preparatów, a w niektórych
przypadkach tak˝e jako sk∏adniki
wyrobów (w iloÊci powy˝ej 1 tony
rocznie), w okresie od 1 czerwca
do 1 grudnia 2008 r. ma obowiàzek
dokonaç rejestracji wst´pnej tych
substancji. Je˝eli ten obowiàzek nie
zostanie dope∏niony, podmiot mo˝e
je nadal produkowaç lub importowaç dopiero po dokonaniu ich pe∏nej kosztownej rejestracji.

✔

WA˚NE!

Je˝eli dokona natomiast rejestracji
wst´pnej, mo˝e skorzystaç z okresów
przejÊciowych okreÊlonych w art. 23
rozporzàdzenia i dokonaç rejestracji
wraz z innymi producentami i importerami tej substancji.

Pomimo okresów przejÊciowych,
podmiot powinien sporzàdzaç tzw.
karty charakterystyki substancji.
Jakie przygotowania
podjàç w celu spe∏nienia
wymagaƒ na∏o˝onych
rozporzàdzeniem?

Przepisy rozporzàdzenia dotyczà
tak˝e producentów preparatów (farb,
lakierów, olejów, Êrodków czyszczàcych i szeregu innych) oraz w pewnym zakresie tak˝e profesjonalnych u˝ytkowników chemikaliów.

Przede wszystkim podmiot powinien wskazaç w przedsi´biorstwie
osoby lub zespó∏ odpowiedzialny
za spe∏nienie wymagaƒ na∏o˝onych
przepisami REACH – podmiot
mo˝e równie˝ skorzystaç z pomocy
agencji konsultingowych lub powierzyç komuÊ obowiàzki strony trzeciej, o której mowa w art. 4 rozporzàdzenia.

Obowiàzek dotyczy ma∏ych i du˝ych
firm, ich wielkoÊç w tym wypadku
nie ma znaczenia. Obowiàzek rejestracji zale˝eç b´dzie przede wszystkim od tego, ile substancji bàdê
preparatów i w jakim celu przedsi´biorca (tak˝e osoba fizyczna)
wprowadza do Unii Europejskiej.

Podmiot powinien sporzàdziç wykaz
wszystkich substancji, które produkuje, importuje lub stosuje (jako
takie lub w preparatach lub wyrobach). Potem powinien sprawdziç,
w odniesieniu do ka˝dej z tych substancji, czy podlega ona przepisom
rozporzàdzenia REACH.

Co podmiot powinien
zrobiç najszybciej?

Agencja w Helsinkach

Je˝eli podmiot produkuje lub importuje substancje chemiczne, zarówno
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to Europejska Agencja Chemikaliów
w Helsinkach. Rejestracji b´dzie
mo˝na dokonaç wy∏àcznie drogà elektronicznà przez stron´ internetowà
agencji (http://echa.europa.eu).

nien dowiadywaç si´ od zagranicznych producentów, czy b´dà mieli
w UE wy∏àcznego przedstawiciela.

Nie sà jeszcze udost´pnione wzory
formularzy. W okreÊlonym czasie
od rejestracji wst´pnej (od 3,5 roku
do 11 lat) przedsi´biorcy b´dà musieli w agencji dokonaç pe∏nej rejestracji. Oprogramowanie IUCLID 5
s∏u˝àce do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej zosta∏o umieszczone na stronie agencji.

Je˝eli tak, to on zadba o rejestracj´.
Wówczas przedsi´biorcy nie b´dà
musieli ani przesy∏aç do Helsinek
zg∏oszenia wst´pnego, ani prowadziç kosztownych badaƒ przed
w∏aÊciwà rejestracjà. Je˝eli jednak
firma nie b´dzie mia∏a przedstawiciela, to wst´pnie trzeba zarejestrowaç
substancje, a nast´pnie przekalkulowaç, czy lepiej ponosiç koszty rejestracji czy te˝ zmieniç kontrahenta.

Zaniechanie

Op∏aty

Je˝eli przedsi´biorca nie wyÊle formularza do Helsinek przed 2 grudnia 2008 r., b´dzie zobowiàzany do
dokonania od razu pe∏nej rejestracji.
Pe∏na rejestracja wià˝e si´ ze znacznie wi´kszymi wymaganiami (tak˝e
z przeprowadzeniem odpowiednich
badaƒ) i tym samym z pokaênymi
kosztami (w razie du˝ej iloÊci
wprowadzanych substancji koszty
si´gajà 31 tys. euro).

Rejestracja wst´pna b´dzie bezp∏atna.
Rejestracja w∏aÊciwa b´dzie ju˝
kosztowna. Jednak najwi´kszym
finansowym obcià˝eniem dla firm
b´dà specjalistyczne badania rejestrowanych substancji, które sprawdzajà produkt pod kàtem wp∏ywu
na zdrowie cz∏owieka i Êrodowisko.
Nale˝y równie˝ sporzàdziç dokumentacj´ technicznà procesu produkcyjnego. Koszty powi´kszà si´
równie˝ o wydatki na delegacje do
zagranicznych kooperantów, system
informatyczny itp. Zdaniem specjalistów wdro˝enie REACH najbardziej dotknie ma∏e firmy chemiczne
i mo˝e doprowadziç do upadku
wielu z nich.

W praktyce mo˝e to oznaczaç nawet
zaprzestanie dzia∏alnoÊci przez firm´.
Ma∏o jest bowiem prawdopodobne,
aby przedsi´biorca by∏ w stanie
szybko dokonaç w∏aÊciwej rejestracji.
O sprawdzenie, czy dzia∏alnoÊç firm
w tej materii jest zgodna z unijnymi
przepisami, ma zadbaç w Polsce
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna
i inne instytucje kontrolujàce obrót
chemikaliami.
Wy∏àczny przedstawiciel

✔

WA˚NE!

Przedsi´biorca, planujàc choçby import spoza Unii Europejskiej, powi-

Wi´cej informacji
Pomoc dotyczàcà okreÊlenia obowiàzków na∏o˝onych rozporzàdzeniem REACH mo˝na uzyskaç w:
➢ Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, które
zosta∏o ustanowione jako krajowe centrum informacyjne ds.
REACH.

➢ Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH (www.reach.
gov.pl).
➢ Instytucjach Êwiadczàcych pomoc przedsi´biorcom, wymienionych przez Ministerstwo
Gospodarki pod adresem podanym powy˝ej.
➢ Europejskiej Agencji Chemikaliów – w szczególnoÊci warto
skorzystaç z Nawigatora zamieszczonego na stronie Agencji.
Warto równie˝ skorzystaç z informacji zamieszczonych na stronie
Europejskiego Biura Chemicznego
http://ecb.jrc.it/, gdzie mi´dzy innymi publikowane sà wytyczne precyzujàce, w jaki sposób spe∏niç
wymagania na∏o˝one rozporzàdzeniem REACH.
Resort gospodarki utworzy∏ te˝
punkt konsultacyjny do spraw
REACH. B´dà tam równie˝ organizowane szkolenia dotyczàce tego
zagadnienia.
Terminy

➢ 1 czerwca – 1 grudnia 2008 r.
– wst´pna rejestracja substancji
chemicznych.
➢ 1 grudnia 2010 r. – koniec
rejestracji substancji produkowanych lub importowanych przez
danà firm´ spoza UE w iloÊciach
przekraczajàcych 1000 ton
rocznie.
➢ 1 czerwca 2013 r. – koniec
rejestracji substancji, których
roczna produkcja bàdê import
wynosi 100-1000 ton.
➢ 1 czerwca 2018 r. – koniec
rejestracji substancji, których
roczna produkcja bàdê import
wynosi 1-100 ton.
■
Paulina Grabowska

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

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Temat numeru

POIÂ – Konkurs dla przedsi´biorstw og∏oszony
Zosta∏ og∏oszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do
wymogów ochrony Êrodowiska.

Konkurs dotyczy dzia∏aƒ 4.2 – Racjonalizacja gospodarki zasobami
i odpadami w przedsi´biorstwach,
4.3 – Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie wdra˝ania najlepszych
dost´pnych technik (BAT), 4.4 –
Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej,
4.5 – Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie ochrony powietrza, 4.6
– Wsparcie dla przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych ni˝ komunalne.

✔

WA˚NE!

Dofinansowaniu podlegajà wszystkie projekty zgodne z celami dzia∏aƒ
okreÊlonymi w punkcie 12 „Opis dzia∏ania” w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko (wersja
z dnia 26 maja 2008 r.). Projekt nie
mo˝e zostaç z∏o˝ony na inwestycj´
zakoƒczonà.

Celem dzia∏ania 4.2 jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym
zmniejszenie iloÊci wytwarzanych
odpadów innych ni˝ komunalne
i zwi´kszenie poziomu odzysku
i recyklingu tych odpadów. W ramach dzia∏ania wspierane b´dà projekty polegajàce na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejàcych
instalacji lub urzàdzeƒ przemys∏owych, prowadzàcej do zmniejszania zu˝ycia surowców pierwotnych
przez zastàpienie ich surowcami
wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energoch∏onnoÊci i wodoch∏onnoÊci procesów produkcyjnych oraz
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do zmniejszenia iloÊci wytwarzanych odpadów i ich wp∏ywu na Êrodowisko, zgodnie ze standardami
unijnymi.

✔

WA˚NE!

Wsparcie nie b´dzie udzielane na
inwestycje zmniejszajàce energoch∏onnoÊç procesów produkcyjnych
energii elektrycznej i ciep∏a poprzez
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Celem dzia∏ania 4.3 jest zapobieganie powstawaniu i ograniczenie
∏adunku zanieczyszczeƒ ró˝nych
komponentów Êrodowiska przez
dostosowanie istniejàcych instalacji
do wymogów najlepszych dost´pnych technik (BAT). W ramach dzia∏ania wspierane b´dà inwestycje pozwalajàce przedsi´biorcy wdro˝yç
najlepsze dost´pne techniki, umo˝liwiajàce dostosowanie przedsi´biorstw do wymogów prawa wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeƒ), co
jest niezb´dne do ich funkcjonowania w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego. W powy˝szym
kontekÊcie o wsparcie staraç si´
mogà przedsi´biorstwa prowadzàce instalacje (z wy∏àczeniem
instalacji w gospodarce odpadami
komunalnymi):
1) Wymienione w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
26 lipca w sprawie instalacji
mogàcych powodowaç znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo Êrodowiska jako ca∏oÊci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz.
1055) w nast´pujàcych przypadkach:
a) realizujà inwestycj´ polegajàcà na dostosowaniu si´ do
wymogów BAT w przypadku,
gdy sà podmiotami wymienionymi w za∏. XII, rozdz. 13
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Traktatu o przystàpieniu, sekcja D, punkt 1 oraz uzyska∏y
pozwolenia zintegrowane
wraz z indywidualnymi wià˝àcymi harmonogramami,
b) realizujà inwestycje wynikajàce z harmonogramu, b´dàcego cz´Êcià pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa
w art. 211 ust 2a Prawa
ochrony Êrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst
jednolity),
c) realizujà inwestycje polegajàce na wprowadzaniu rozwiàzaƒ zapewniajàcych osiàgni´cie ni˝szych wartoÊci emisji
ni˝ wynikajàce z najlepszych
dost´pnych technik i okreÊlonych w posiadanych przez
nich pozwoleniach zintegrowanych.
2) Które z racji planowanej rozbudowy instalacji b´dà musia∏y
uzyskaç pozwolenia zintegrowane, gdy˝ zostanà obj´te Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca w sprawie
instalacji mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska
jako ca∏oÊci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 122, poz. 1055).
W uszczegó∏owieniu podkreÊla si´,
˝e przedsi´biorstwa niewymienione
w Aneksie XII, rozdz. 13 Traktatu
o przystàpieniu, sekcja D, punkt 1,
chcàce realizowaç inwestycje wynikajàce z programów dostosowawczych (w rozumieniu art. 422
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska) wydanych wraz z pozwoleniami zintegrowanymi nie b´dà
mog∏y otrzymaç wsparcia na te
inwestycje, gdy˝ zgodnie z prawem
unijnym powinny je zrealizowaç
do 30 paêdziernika 2007 r. (tj. spe∏niaç wymogi najlepszych dost´pnych technik). W ramach priorytetu
www.dashofer.pl
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zosta∏y wy∏àczone ze wsparcia
inwestycje w zakresie przebudowy
i budowy jednostek wytwarzania
energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie nie mo˝e byç udzielane na dostosowanie si´ przedsi´biorstw do standardów, dla których
okres przejÊciowy si´ skoƒczy∏.
Celem dzia∏ania 4.4 jest ograniczanie ∏adunku zanieczyszczeƒ
(w szczególnoÊci substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez
przemys∏ do Êrodowiska wodnego
oraz zmniejszenie iloÊci nieoczyszczonych Êcieków przemys∏owych
odprowadzanych do wód lub do
ziemi. Wsparcie mogà otrzymaç
inwestycje w technologie oraz
infrastruktur´ gospodarki wodno-Êciekowej w przedsi´biorstwach,
majàce na celu ograniczenie iloÊci
wytwarzanych Êcieków przemys∏owych, szczególnie Êcieków niebezpiecznych oraz s∏u˝àce zwi´kszeniu stopnia redukcji ∏adunku zanieczyszczeƒ w Êciekach odprowadzanych do wód. Wsparcie nie
mo˝e byç udzielane na dostosowanie si´ przedsi´biorstw do standardów, dla których okres przejÊciowy
si´ skoƒczy∏.
Celem dzia∏ania 4.5 jest poprawa
jakoÊci powietrza przez obni˝enie
wielkoÊci emisji zanieczyszczeƒ
z instalacji spalania paliw. Pomoc
dla przedsi´biorców b´dzie ukierunkowana na inwestycje w zakresie
ochrony powietrza i dostosowanie
istniejàcych instalacji do wymagaƒ
wynikajàcych z dyrektywy 2001/
80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeƒ
do powietrza ze êróde∏ spalania,
jako priorytetowe b´dà traktowane
projekty dotyczàce instalacji o mocy
powy˝ej 50 MW (w tym jednostek
opalanych w´glem), prowadzàce
do zmniejszenia emisji py∏ów.
W ramach dzia∏ania preferowane
b´dà równie˝ instalacje wymienione
na liÊcie odst´pstw od wymagaƒ
dyrektywy 2001/80/WE, umieszwww.dashofer.pl

czonej w za∏àczniku XII Traktatu
akcesyjnego. Ze wsparcia zosta∏y
wy∏àczone projekty zwiàzane z wysokosprawnà kogeneracjà, budowà
jednostek wytwarzania energii, wy∏àcznie z odnawialnych êróde∏
energii oraz projekty polegajàce
wy∏àcznie na budowie lub przebudowie elektroenergetycznych sieci
dystrybucyjnych wysokiego, Êredniego i niskiego napi´cia oraz wy∏àczenie sieci ciep∏owniczych, majàcych na celu ograniczenie strat sieciowych. Wsparcie nie mo˝e byç udzielane na dostosowanie si´ przedsi´biorstw do standardów, dla których
okres przejÊciowy si´ skoƒczy∏.
Celem dzia∏ania 4.6 jest zwi´kszenie udzia∏u odpadów innych ni˝
komunalne, podlegajàcych odzyskowi i prawid∏owemu unieszkodliwianiu. Pomoc b´dzie przeznaczona
dla przedsi´biorstw prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów innych
ni˝ komunalne, w tym pou˝ytkowych (np. opakowania i odpady
opakowaniowe, baterie i akumulatory, zu˝yty sprz´t elektryczny
i elektroniczny, pojazdy wycofane
z eksploatacji, oleje przepracowane,
lampy wy∏adowcze, opony). Dofinansowana inwestycja powinna
przyczyniç si´ do realizacji postanowieƒ Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach oraz ustaw dotyczàcych post´powania z poszczególnymi rodzajami odpadów, w szczególnoÊci niebezpiecznymi. Preferowane b´dà projekty dotyczàce
odpadów, dla których obowiàzujà
limity odzysku lub recyklingu.
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà ma∏e, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa z wy∏àczeniem przedsi´biorstw wymienionych w art. 35
ust. 3 punkt a i b w rozporzàdzeniu
Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia
27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
przedsi´biorstw obj´tych rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w spra-

wie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).
Rodzaj dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez beneficjenta nie mo˝e byç
wykluczony przepisami w∏aÊciwego
dla danego przedsi´wzi´cia programu pomocy publicznej. Niezb´dne
informacje o programach pomocy
publicznej obowiàzujàcych dla
poszczególnych dzia∏aƒ zosta∏y
zamieszczone w zak∏adce Pomoc
Publiczna. W przypadku wniosków
sk∏adanych przez ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców wartoÊç ca∏kowita
projektu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
8 mln z∏.
Kwota Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów wynosi:
➢ Konkurs nr 1/POIÂ/4.2/06/2008:
Dzia∏anie 4.2 – 30,0 mln euro
➢ Konkurs nr 1/POIÂ/4.4/06/2008:
Dzia∏anie 4.4 – 12,5 mln euro
➢ Konkurs nr 1/POIÂ/4.5/06/2008:
Dzia∏anie 4.5 – 62,5 mln euro
➢ Konkurs nr 1/POIÂ/4.3/06/2008:
Dzia∏anie 4.3 – 55,0 mln euro
➢ Konkurs nr 1/POIÂ/4.6/06/2008:
Dzia∏anie 4.6 – 30,0 mln euro
Powy˝sze kwoty stanowià ca∏kowità alokacj´ przeznaczonà na
Dzia∏ania 4.2-4.6 w IV osi priorytetowej. Niewykorzystane Êrodki
przeznaczone zostanà na nast´pne
konkursy.
Poziom wspó∏finansowania projektu
ze Êrodków EFRR wynosi maksymalnie 30% wartoÊci wydatków
kwalifikowanych projektu. W sumie
(ewentualnie równie˝ wraz z innà
pomocà ze Êrodków publicznych)
wsparcie nie powinno przekroczyç
poziomu dopuszczalnej intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlonej
we w∏aÊciwym programie pomocowym Pomoc publiczna.
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Kwota dofinansowania dla projektu
nie mo˝e przekraczaç 20 mln z∏.
Dofinansowanie udzielane w ramach
dzia∏aƒ 4.2-4.6 POIÂ b´dzie udzielane zgodnie z zapisami Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko z dnia 26 maja 2008 r.
oraz – poniewa˝ wsparcie to b´dzie
stanowi∏o pomoc publicznà – zgodnie z w∏aÊciwymi rozporzàdzeniami
okreÊlajàcymi warunki dopuszczalnoÊci pomocy publicznej. Przewidziane jest udzielanie dofinansowania w ramach pomocy regionalnej
i pomocy horyzontalnej. Te dwa
rodzaje pomocy ró˝nià si´ mi´dzy
sobà przeznaczeniem oraz zasadami
ich udzielania. Warunki dopuszczalnoÊci pomocy regionalnej i horyzontalnej zosta∏y okreÊlone w poszczególnych rozporzàdzeniach w∏aÊciwych dla danego dzia∏ania.
Terminy, miejsce i sposób
sk∏adania wniosków

➢ I etap – kwalifikacja do konkursów.
Wnioski wst´pne nale˝y sk∏adaç
w terminie od 30 czerwca do 21 lipca
2008 r. w kancelarii Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Ostateczny termin sk∏adania wniosków wst´pnych up∏ywa 21 lipca
2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wp∏ynà po up∏ywie
ww. terminu, nie b´dà rozpatrywane.
Wniosek wst´pny mo˝e byç z∏o˝ony
osobiÊcie przez przedstawiciela
wnioskodawcy, przesy∏kà kurierskà
lub za poÊrednictwem poczty.

➢ II etap – procedura konkursowa.
Do sk∏adania wniosków o dofinansowanie uprawnieni sà wnioskodawcy, którzy w wyniku oceny
wniosku wst´pnego, otrzymali od
Instytucji Wdra˝ajàcej powiadomienie o zasadniczej zgodnoÊci projektu z zasadami pomocy publicznej
oraz celem i zakresem Dzia∏ania.
Wnioski o dofinansowanie nale˝y
sk∏adaç w kancelarii Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. Termin
sk∏adania wniosków o dofinansowanie up∏ywa 15 wrzeÊnia 2008 r.
o godz. 15.00. Wnioski, które wp∏ynà
po up∏ywie ww. terminu nie b´dà
rozpatrywane.
Wniosek o dofinansowanie projektu
mo˝e byç z∏o˝ony osobiÊcie przez
przedstawiciela wnioskodawcy,
przesy∏kà kurierskà lub za poÊrednictwem poczty.

Ostateczny termin rozstrzygni´cia
konkursów jest uzale˝niony od
liczby zg∏oszonych wniosków.
Wst´pnie przewiduje si´, ˝e og∏oszenie list rankingowych powinno
nastàpiç przed 31 grudnia 2008 r.
Podczas przygotowywania i wype∏niania wniosków nale˝y si´ kierowaç informacjami i wytycznymi zawartymi m.in. w poni˝szych
dokumentach:
➢ Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko z dnia
26 maja 2008 r.
➢ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIÂ.
➢ Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujàcych dochód oraz Warianty
rozwoju gospodarczego Polski.
➢ Wytyczne w zakresie informacji i promocji.
➢ Katalog wskaêników obowiàzkowych.
➢ Lista dokumentów strategicznych
w∏aÊciwych dla sektora Êrodowiska.
Wytyczne oraz inne, dodatkowe
informacje mo˝na znaleêç na stronach internetowych: www.nfosigw.gov.pl, www.ekoportal.gov.pl
i www.mrr.gov.pl.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Pomoc na oszcz´dzanie energii
Pomoc na oszcz´dzanie energii
mo˝e mieç postaç pomocy inwestycyjnej lub operacyjnej. Ten
rodzaj pomocy ma na celu usuni´cie nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku zwiàzanej
z negatywnymi skutkami zewn´trznymi. Odbywa si´ to poprzez indywidualne zach´ty do
osiàgania celów w dziedzinie
ochrony Êrodowiska zwiàzanych
z oszcz´dzaniem energii i ogra-
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niczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z protoko∏em z Kioto w latach 2008-2012 UE jest zobowiàzana ograniczyç emisj´ gazów
cieplarnianych o 8% w stosunku do
poziomu emisji w 1990 r. Na poziomie wspólnotowym celem jest
ograniczenie emisji tych gazów o co
najmniej 20% do 2020 r. w porównaniu do 1990 r., co zosta∏o za-
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twierdzone przez Rad´ Europejskà
na szczycie w dniach 8-9 marca
2007 r. W tym kontekÊcie Rada
Europejska zatwierdzi∏a tak˝e cel
UE na wy˝szym poziomie, tj. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. o 30% w stosunku do
1990 r. jako wk∏ad UE na rzecz
globalnego, obszernego i wystarczajàco ambitnego porozumienia na okres
po 2012 r. Ponadto paƒstwa cz∏onkowskie sà zobowiàzane przyjàç
www.dashofer.pl
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ogólne orientacyjne cele krajowe,
które zak∏adajà 9-procentowà
oszcz´dnoÊç energii w okresie
9 lat, i dà˝yç do ich osiàgni´cia.
Pomoc paƒstwa mo˝e byç w∏aÊciwa w przypadku, gdy inwestycje
prowadzàce do oszcz´dnoÊci energii
nie sà wymagane zgodnie z normami wspólnotowymi oraz gdy nie
sà dochodowe, tj. gdy koszt zaoszcz´dzenia energii jest wy˝szy
ni˝ zwiàzane z nim korzyÊci ekonomiczne.

IntensywnoÊç pomocy
nie mo˝e przekraczaç
60% kwalifikowalnych
kosztów inwestycji
W przypadku, gdy pomoc inwestycyjna na oszcz´dzanie energii
przyznawana jest MÂP, istnieje
mo˝liwoÊç zwi´kszenia intensywnoÊci pomocy o 10 punktów procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw
i o 20 punktów procentowych dla
ma∏ych przedsi´biorstw.

Koszty kwalifikowalne muszà
ograniczaç si´ do dodatkowych
kosztów inwestycji, niezb´dnych
do osiàgni´cia poziomu oszcz´dnoÊci energii wy˝szego ni˝ poziom
wymagany przez normy wspólnotowe. Koszty kwalifikowalne okreÊla si´ zgodnie z pkt 69-70 projektu
wytycznych. Kwalifikowalne koszty
inwestycji mogà mieç postaç inwestycji w rzeczowe aktywa trwa∏e lub
wartoÊci niematerialne i prawne. ■
Redakcja

Finanse
Pomoc na odnawialne êród∏a energii
Za odnawialne êród∏a energii uznaje si´ odnawialne niekopalne
êród∏a energii (energia wiatru,
energia s∏oneczna, energia geotermiczna, energia fal, energia p∏ywów, elektrownie wodne o mocy poni˝ej 10 MW, biomasa, gaz
ze sk∏adowisk odpadów, gaz
z oczyszczalni Êcieków i biogazy).

Za energi´ z odnawialnych êróde∏
energii uznaje si´ energi´ elektrycznà wytworzonà z wykorzystaniem
wy∏àcznie odnawialnych êróde∏
energii, jak równie˝ pewien odsetek
energii elektrycznej, wyra˝ony jako
wartoÊç opa∏owa, wytwarzanej ze
êróde∏ odnawialnych w elektrowniach hybrydowych wykorzystujàcych tak˝e tradycyjne êród∏a energii,
w tym odnawialnà energi´ elektrycznà wykorzystywanà do pompowania
w elektrowniach szczytowo-pompowych, z wy∏àczeniem energii
elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych.
Ten rodzaj pomocy ma na celu usuni´cie nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku zwiàzanej z negatywnymi skutkami zewn´trznymi
poprzez indywidualne zach´ty do
zwi´kszenia udzia∏u energii ze
êróde∏ odnawialnych w ogólnej produkcji energii. Wi´ksze wykorzystanie energii ze êróde∏ odnawialnych jest jednym z priorytetów
www.dashofer.pl

Wspólnoty w zakresie ochrony Êrodowiska, jak równie˝ priorytetem
ekonomicznym i energetycznym.
Oczekuje si´, ˝e odegra ono wa˝nà
rol´ w procesie ograniczania emisji
gazów cieplarnianych. Na poziomie
Wspólnoty celem jest 20-procentowy
udzia∏ energii ze êróde∏ odnawialnych w ca∏kowitej produkcji energii do 2020 r. Pomoc paƒstwa jest
uzasadniona, jeÊli koszt produkcji
energii ze êróde∏ odnawialnych jest
wy˝szy ni˝ koszt produkcji energii
ze êróde∏ tradycyjnych oraz jeÊli
producentów lub konsumentów nie
obowiàzujà normy Wspólnotowe
dotyczàce udzia∏u energii ze êróde∏
odnawialnych. Wysoki koszt produkcji pewnych rodzajów energii
ze êróde∏ odnawialnych uniemo˝liwia przedsi´biorstwom stosowanie
konkurencyjnych cen, utrudniajàc
tym samym wejÊcie takiej energii
na rynek. Jednak dzi´ki rozwojowi
technologii w obszarze energii ze
êróde∏ odnawialnych i stopniowo
rosnàcej internalizacji skutków
zewn´trznych zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska (wynikajàcych np.
z dyrektywy IPPC, prawodawstwa
dotyczàcego jakoÊci powietrza oraz
systemu handlu uprawnieniami do
emisji) ró˝nica pod wzgl´dem kosztów produkcji w ostatnich latach
maleje, w zwiàzku z czym coraz
mniejsza jest równie˝ koniecznoÊç
pomocy. Zatem pomoc paƒstwa

mo˝e stanowiç w∏aÊciwy instrument tylko dla tych zastosowaƒ
odnawialnych êróde∏ energii, w których korzyÊci dla Êrodowiska i zrównowa˝ony rozwój sà ewidentne.
Pomoc na odnawialne êród∏a energii
mo˝e mieç postaç pomocy inwestycyjnej lub operacyjnej.
Pomoc inwestycyjna
na odnawialne êród∏a
energii
IntensywnoÊç pomocy nie przekracza 60% kwalifikowalnych kosztów
inwestycji. JeÊli pomoc przyznawana
jest na instalacje do wytwarzania
energii ze êróde∏ odnawialnych, s∏u˝àce potrzebom ca∏ej danej wspólnoty, jak np. wyspa, intensywnoÊç pomocy mo˝na zwi´kszyç o 10 punktów
procentowych. W przypadku gdy pomoc inwestycyjna na odnawialne
êród∏a energii przyznawana jest MÂP,
istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia
intensywnoÊci pomocy o 10 punktów
procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw i o 20 punktów procentowych dla ma∏ych przedsi´biorstw.
Koszty kwalifikowalne inwestycji
w przypadku energii ze êróde∏ odnawialnych muszà ograniczaç si´ do
dodatkowych kosztów inwestycji ponoszonych przez beneficjenta w porównaniu z tradycyjnà elektrownià
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lub z tradycyjnym systemem ogrzewania o takiej samej mocy pod wzgl´dem efektywnej produkcji energii.
Koszty kwalifikowalne oblicza si´
jako korzyÊci i koszty operacyjne
netto zwiàzane z dodatkowymi
inwestycjami w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i pojawiajàce
si´ w ciàgu pierwszych pi´ciu lat
eksploatacji inwestycji:
1) korzyÊci operacyjne oznaczajà
przede wszystkim korzyÊci
wynikajàce z jakiegokolwiek
zwi´kszenia zdolnoÊci (wzrost
dochodów netto, obni˝enie kosztów produkcji z uwagi na efekt
skali), oszcz´dnoÊci kosztów
lub produkcji dodatkowej oraz
korzyÊci wynikajàce z innych
Êrodków wsparcia niezale˝nie
od tego czy stanowià pomoc
paƒstwa (pomoc operacyjna
przyznana na pokrycie tych
samych kosztów kwalifikowalnych, systemy cen gwarantowanych i inne Êrodki wsparcia);
2) koszty operacyjne oznaczajà
przede wszystkim dodatkowe
koszty produkcji.
Kwalifikowalne koszty inwestycji
mogà mieç postaç inwestycji w rzeczowe aktywa trwa∏e lub wartoÊci
niematerialne i prawne.
Pomoc operacyjna na
odnawialne êród∏a energii
Pomoc operacyjna na produkcj´
energii ze êróde∏ odnawialnych
mo˝e byç uzasadniona w celu
pokrycia ró˝nicy mi´dzy kosztami
produkcji energii ze êróde∏ odnawialnych a cenà rynkowà. Paƒstwa
cz∏onkowskie mogà przyznaç po-

moc na odnawialne êród∏a energii
w nast´pujàcy sposób:
Opcja 1:
1) paƒstwa cz∏onkowskie mogà
przyznaç pomoc operacyjnà
na zrekompensowanie ró˝nicy
mi´dzy kosztami produkcji
energii ze êróde∏ odnawialnych
a cenà rynkowà takiej energii;
pomoc operacyjnà mo˝na wówczas przyznaç do czasu pe∏nej
amortyzacji zak∏adu zgodnie
z przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci; wszelka dodatkowa
energia wytworzona przez elektrowni´ nie b´dzie kwalifikowaç
si´ do pomocy; pomoc mo˝e
jednak równie˝ obejmowaç
godziwy zwrot z kapita∏u, jeÊli
paƒstwa cz∏onkowskie mogà
wykazaç jego niezb´dnoÊç
w Êwietle niewielkiej konkurencyjnoÊci okreÊlonych odnawialnych êróde∏ energii;
2) okreÊlajàc kwot´ pomocy operacyjnej, koszty produkcji nale˝y
pomniejszyç o wszelkà pomoc
inwestycyjnà przyznanà danemu przedsi´biorstwu na rzecz
nowego zak∏adu;
3) zg∏aszajàc Komisji programy
pomocy, paƒstwa cz∏onkowskie
muszà przedstawiç dok∏adne
mechanizmy wsparcia, a zw∏aszcza metody obliczania kwoty
pomocy;
4) w przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci innych odnawialnych êróde∏
energii, biomasa wià˝e si´ ze
stosunkowo niskimi kosztami
inwestycyjnymi, ale wy˝szymi
kosztami operacyjnymi; komisja
b´dzie zatem otwarta na pomoc
operacyjnà przekraczajàcà kwot´

inwestycji w przypadku, gdy
paƒstwa cz∏onkowskie mogà
wykazaç, ˝e ∏àczne koszty ponoszone przez przedsi´biorstwa
po amortyzacji zak∏adu sà nadal
wy˝sze ni˝ cena rynkowa energii.
Opcja 2:
1) paƒstwa cz∏onkowskie mogà
przyznaç pomoc na odnawialne
êród∏a energii, korzystajàc
z mechanizmów rynkowych,
takich jak zielone certyfikaty
czy przetargi; programy te pozwalajà wszystkim producentom
energii ze êróde∏ odnawialnych
poÊrednio korzystaç z gwarantowanego popytu na wytwarzanà
przez nich energi´ po cenie wy˝szej ni˝ cena rynkowa energii
z tradycyjnych êróde∏; cena ww.
zielonych certyfikatów nie jest
ustalona z góry, lecz zale˝y od
poda˝y i popytu;
2) w przypadkach, w których stanowià pomoc paƒstwa, programy te mogà byç zatwierdzane
przez Komisj´, jeÊli paƒstwa
cz∏onkowskie mogà wykazaç,
˝e pomoc ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentownoÊci
odnawialnych êróde∏ energii,
o których mowa, w ostatecznym
rozrachunku nie prowadzi do
nadmiernej rekompensaty i nie
odwodzi producentów energii
ze êróde∏ odnawialnych od
dà˝enia do coraz wi´kszej konkurencyjnoÊci; komisja b´dzie
zatwierdzaç takie programy
pomocy jedynie na okres nieprzekraczajàcy dziesi´ciu lat. ■
Redakcja

Finanse
Pomoc na kogeneracj´
Te rodzaje pomocy majà na celu
usuni´cie nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rynku zwiàzanej z negatywnymi skutkami zewn´trz-
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nymi przez indywidualne zach´ty do osiàgania celów w dziedzinie ochrony Êrodowiska zwiàzanych z oszcz´dzaniem energii.
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CHP to najbardziej efektywna
technologia jednoczesnej produkcji
energii i ciep∏a. Dzi´ki skojarzonej
produkcji energii i ciep∏a straty
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energii w procesie produkcji sà
mniejsze. W strategii wspólnotowej
przedstawionej w strategii Komisji w
sprawie kogeneracji z 1997 r. ustalono ogólny cel orientacyjny dotyczàcy podwojenia udzia∏u energii
produkowanej w technologii kogeneracji do 18% do 2010 r.
Kogeneracja oznacza równoczesne
wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej i/lub mechanicznej
w trakcie tego samego procesu.
Pomoc inwestycyjna lub operacyjna
na rzecz Êrodowiska na kogeneracj´
jest zgodna ze wspólnym rynkiem
w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c)
Traktatu WE, o ile zak∏ad spe∏nia
kryteria okreÊlone w definicji kogeneracji o wysokiej sprawnoÊci.
Kogeneracja o wysokiej sprawnoÊci
oznacza kogeneracj´ spe∏niajàcà
kryteria okreÊlone w za∏àczniku III
do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciep∏o
u˝ytkowe na rynku wewn´trznym
energii (Dz.U. L 52 z 21.2.2004)
oraz zgodnà ze zharmonizowanymi
wartoÊciami referencyjnymi sprawnoÊci, zgodnie z definicjà w art. 4
tej dyrektywy.

Pomoc na kogeneracj´ mo˝e mieç
postaç pomocy inwestycyjnej lub
operacyjnej.
Pomoc inwestycyjna
na kogeneracj´
IntensywnoÊç pomocy nie przekracza 60% kwalifikowalnych kosztów
inwestycji. W przypadku, gdy pomoc inwestycyjna na kogeneracj´
przyznawana jest MÂP, istnieje
mo˝liwoÊç zwi´kszenia intensywnoÊci pomocy o 10 punktów procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw i o 20 punktów procentowych dla ma∏ych przedsi´biorstw.
Koszty kwalifikowalne muszà
ograniczaç si´ do dodatkowych
kosztów inwestycji, niezb´dnych
do budowy zak∏adu kogeneracyjnego
o wysokiej sprawnoÊci. Nale˝y je
pomniejszyç o koszty alternatywnej
inwestycji, która zosta∏aby zrealizowana bez pomocy. Koszty kwalifikowalne oblicza si´ zgodnie z zasadami majàcymi zastosowanie do
kosztów kwalifikowalnych energii
ze êróde∏ odnawialnych. Kwalifikowalne koszty inwestycji mogà
mieç postaç inwestycji w rzeczowe
aktywa trwa∏e lub wartoÊci niematerialne i prawne.

Pomoc operacyjna
na kogeneracj´
Pomoc operacyjna na kogeneracj´
o wysokiej sprawnoÊci mo˝e byç
przyznana zgodnie z zasadami
dotyczàcymi pomocy operacyjnej
na energi´ ze êróde∏ odnawialnych:
1) przedsi´biorstwom zajmujàcym
si´ dystrybucjà energii elektrycznej i ciep∏a do odbiorców,
w przypadku gdy koszty takiego
wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a przekraczajà ich
cen´ rynkowà; decyzja co do niezb´dnoÊci pomocy uwzgl´dniaç
b´dzie koszty i przychody z tytu∏u wytwarzania i sprzeda˝y
energii elektrycznej lub ciep∏a;
2) do celów przemys∏owego wykorzystania wytwarzania energii
elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a, w przypadku,
gdy mo˝na wykazaç, ˝e koszty
produkcji jednej jednostki energii za pomocà tej technologii
przekraczajà cen´ rynkowà jednej jednostki energii wyprodukowanej w sposób tradycyjny;
koszty produkcji mogà obejmowaç normalny zwrot z kapita∏u,
pomniejsza si´ je jednak o wszelkie zyski przedsi´biorstwa
z tytu∏u produkcji ciep∏a.
■
Redakcja

Finanse
Pomoc na efektywne energetycznie ciep∏ownictwo komunalne
Komunalne sieci ciep∏ownicze mogà byç bardziej efektywne pod
wzgl´dem energetycznym ni˝
indywidualne systemy grzewcze
i spowodowaç istotnà popraw´
jakoÊci powietrza w miastach.
Pomoc paƒstwa, w celu zach´cenia poszczególnych przedsi´biorstw do osiàgni´cia celów
w zakresie ochrony Êrodowiska,
mo˝na przyznaç, pod warunkiem,
˝e komunalne sieci ciep∏ownicze
uzna si´ za generujàce mniej zanieczyszczeƒ i bardziej efektywne
pod wzgl´dem energetycznym,

www.dashofer.pl

ale bardziej kosztowne ni˝ indywidualne systemy grzewcze.

Pomoc inwestycyjna lub operacyjna na ochron´ Êrodowiska w zakresie efektywnych energetycznie
komunalnych sieci ciep∏owniczych
jest zgodna ze wspólnym rynkiem
w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c)
Traktatu WE, o ile komunalna sieç
ciep∏ownicza b´dàca beneficjentem
pomocy spe∏nia kryteria okreÊlone
w definicji efektywnych energetycznie komunalnych sieci ciep∏owniczych.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e nowe wytyczne zawierajà tak˝e mo˝liwoÊç
oceny pomocy na cep∏ownictwo
komunalne wy∏àcznie na podstawie
art. 87 ust. 3 lit c) TWE (bez wytycznych), w sytuacji, gdy pomoc
dotyczy infrastruktury ciep∏ownictwa komunalnego.
Efektywne energetycznie komunalne sieci ciep∏ownicze oznaczajà
urzàdzenia komunalnych sieci ciep∏owniczych o parametrach odpowiadajàcych przynajmniej wartoÊciom referencyjnym dla produkcji
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ciep∏a okreÊlonym przez Komisj´,
zgodnie z dyrektywà 2004/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspierania kogeneracji
w oparciu o zapotrzebowanie na ciep∏o u˝ytkowe na rynku wewn´trznym
energii (Dz.U. L 52 z 21.02.2004).
IntensywnoÊç pomocy nie przekracza 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Inwestycje w komunalne sieci ciep∏ownicze korzystajàce wy∏àcznie z odnawialnych
êróde∏ energii mogà kwalifikowaç
si´ do premii w wysokoÊci 10 punktów procentowych powi´kszajàcej
podstawowà stawk´ wynoszàcà
50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku, gdy pomoc inwestycyjna na efektywne energetycznie
komunalne sieci ciep∏ownicze przyznawana jest MÂP, istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia intensywnoÊci
pomocy o 10 punktów procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw
i o 20 punktów procentowych dla
ma∏ych przedsi´biorstw. W przypadku zastosowania niedyskryminacyjnej procedury przetargowej
do przyznania pomocy, zgodnej
z zasadami konkurencji, intensywnoÊç pomocy mo˝e wynosiç nawet
100% kosztów kwalifikowalnych.
Koszty kwalifikowalne muszà ograniczaç si´ do dodatkowych kosztów inwestycji, niezb´dnych do
realizacji inwestycji prowadzàcej
do efektywnych energetycznie komunalnych sieci ciep∏owniczych.
Nale˝y je pomniejszyç o koszty
alternatywnej inwestycji, która zosta∏aby zrealizowana bez pomocy. ■
Redakcja
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Wykaz zmian w prawie i wa˝ne terminy
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie:
30.05.2008 r.
Og∏oszono ustaw´ z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe (Dz. U. Nr 93, poz. 583). Ustawa wchodzi w ˝ycie 25 grudnia
2008 r.
23.05.2008 r.
23 maja 2008 r. wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania
pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi poprawie jakoÊci paliw i technologii silnikowych (Dz. U. Nr 89, poz. 547).
Wa˝ne terminy
Do 15 lipca 2008 r.
sprawozdanie o iloÊci i masie wprowadzonego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, z podzia∏em na grupy i rodzaje sprz´tu za II kwarta∏ 2008
Do 20 lipca 2008 r.
zaÊwiadczenie o zu˝ytym sprz´cie za II kwarta∏ 2008
Do 30 lipca 2008 r.
sprawozdania o masie zu˝ytego sprz´tu zebranego, poddanego przetwazaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za II kwarta∏
2008
Do 31 lipca 2008 r.
sprawozdanie o rodzajach i iloÊciach odpadów, o sposobach gospodarowania oraz instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za I pó∏rocze 2008
Do 31 lipca 2008 r.
wyniesienie op∏aty za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza za I pó∏rocze 2008
Do 31 lipca 2008 r.
sprawozdanie o iloÊci i rodzaju gazów lub py∏ów wprowadzanych do
powietrza oraz dane, na podstawie których okreÊlono te wielkoÊci za
I pó∏rocze 2008
Do 31 lipca 2008 r.
wniesienie op∏aty za sk∏adowanie odpadów za I pó∏rocze 2008
Do 31 lipca 2008 r.
wniesienie op∏aty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych za
I pó∏rocze 2008

Pytania i odpowiedzi

W jakim celu ustawodawca da∏ Radom Miejskim i Gminnym mo˝liwoÊç okreÊlenia górnych stawek
za wywóz nieczystoÊci sta∏ych?
Przepisami art. 5 ustawy z dnia 13
wrzeÊnia 1996r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z póên. zm.) w∏aÊciciele nieruchomoÊci zostali zobowiàzani do

14

utrzymania czystoÊci i porzàdku
m.in. przez pozbywanie si´ zebranych na terenie nieruchomoÊci odpadów komunalnych oraz nieczystoÊci ciek∏ych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2008

odr´bnymi. W art. 6 zostali zobowiàzani do udokumentowania wykonania w.w obowiàzku, w formie
umowy korzystania z us∏ug wykonywanych przez zak∏ad b´dàcy
gminnà jednostkà organizacyjnà
www.dashofer.pl
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lub przedsi´biorc´ posiadajàcego
zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci lub w zakresie
opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci
ciek∏ych, przez okazanie takiej
umowy i dowodów p∏acenia za
takie us∏ugi.
Natomiast art. 6 ust. 2 ustawy zawiera delegacj´ do okreÊlenia przez
rady gminy, w drodze uchwa∏y,
górnej stawki op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
za us∏ugi, o których mowa wy˝ej.
JednoczeÊnie rada gminy otrzyma∏a upowa˝nienie do okreÊlenia
ni˝szych stawek op∏at, je˝eli odpady komunalne sà zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Poniewa˝ w gospodarce rynkowej
istnieje swoboda kszta∏towania
cen us∏ug, ograniczenie swobody
gospodarczej mo˝e nastàpiç tylko
w wa˝nych i wyjàtkowych przypadkach. DopuszczalnoÊç ograniczenia wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊla art. 22 Konstytucji RP stanowiàcy, i˝ ograniczenie
jest dopuszczalne tylko w drodze
ustawy i tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny.
Niewàtpliwie upowa˝nienie rady
miejskiej lub gminnej do okreÊlenia górnych stawek op∏at za us∏ugi
w postaci wywozu nieczystoÊci
sta∏ych ma na celu ochron´ interesów w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
przed ustalaniem przez przedsi´biorców Êwiadczàcych us∏ugi wygórowanych cen.

Wykonawca us∏ugi ustalajàc, w drodze umowy cywilno-prawnej, cen´
dla okreÊlonego podmiotu jest
zwiàzany zarówno aktem prawa
miejscowego (czyli uchwa∏à rady
miejskiej lub gminy) jak i art. 538
k.c. Przepis ten stanowi, ˝e je˝eli
w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda˝y obowiàzuje zarzàdzenie, wed∏ug którego (…) nie
mo˝e byç zap∏acona cena wy˝sza
od ceny okreÊlonej (cena maksymalna), kupujàcy nie jest obowiàzany do zap∏aty ceny wy˝szej,
a sprzedawca, który otrzyma∏ cen´
wy˝szà, obowiàzany jest zwróciç
kupujàcemu pobranà ró˝nic´. JeÊli
rada gminy uchwa∏y nie zmieni,
przedsi´biorca nie b´dzie móg∏
obcià˝yç us∏ugobiorców wy˝szymi
stawkami.
Redakcja

Jakie mogà groziç firmie wywozowej konsekwencje prawne czy te˝ finansowe za stosowanie
wy˝szych stawek ni˝ okreÊlone przez Rad´ Gminy?
Konsekwencje obcià˝enia w∏aÊcicieli nieruchomoÊci stawkà wy˝szà ni˝ okreÊlona w uchwale rady
miejskiej lub gminy skutkowaç b´dzie niewa˝noÊcià umowy w cz´Êci
przekraczajàcej stawk´ oraz obowiàzkiem zwrotu pobranej ró˝nicy.
Niewa˝noÊç umowy wynika z art.
58 k.c. § 1 w.w. przepisu stanowi,
˝e czynnoÊç prawna sprzeczna
z ustawà albo majàca na celu
obejÊcie prawa jest niewa˝na,
chyba ˝e w∏aÊciwy przepis prze-

widuje inny skutek, w szczególnoÊci ten, i˝ na miejsce niewa˝nych postanowieƒ czynnoÊci prawnej wchodzà odpowiednie przepisy
ustawy. Zgodnie z § 2 niewa˝na
jest czynnoÊç prawna sprzeczna
z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a z § 3 wynika, ˝e je˝eli
niewa˝noÊcià jest dotkni´ta tylko
cz´Êç czynnoÊci prawnej, czynnoÊç
pozostaje w mocy co do pozosta∏ych cz´Êci, chyba, ˝e z okolicznoÊci wynika, i˝ bez postanowieƒ
dotkni´tych niewa˝noÊcià czynnoÊç nie zosta∏aby dokonana.

Natomiast obowiàzek zwrotu pobranej ró˝nicy wynika z art. 538 k.c.
Zgodnie z tym przepisem je˝eli
w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda˝y obowiàzuje zarzàdzenie, wed∏ug którego za rzeczy
danego rodzaju lub gatunku nie
mo˝e byç zap∏acona cena wy˝sza
od ceny okreÊlonej (cena maksymalna), kupujàcy nie jest obowiàzany do zap∏aty ceny wy˝szej,
a sprzedawca, który otrzyma∏ cen´
wy˝szà, obowiàzany jest zwróciç
kupujàcemu pobranà ró˝nic´.
Redakcja
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Wydawnictwo dodatkowo poleca

Audyt Êrodowiskowy na CD
Oprogramowanie dla Êrodowiskowych audytorów wewn´trznych
KorzyÊci, jakie oferuje program:

Schemat dzia∏ania programu:
U˝ytkownik:
■ Odpowiada na pytania zadawane przez
program
Program:
■ sprawdza zgodnoÊç informacji
z obowiàzujàcymi przepisami,
a nast´pnie tworzy zestawienie koƒcowe
oraz zalecenia pokontrolne
■ w modu∏ach „Akty prawne” oraz
„Komentarze” mo˝na znaleêç wszelkie
informacje istotne z punktu widzenia
osoby przeprowadzajàcej audyt
Êrodowiskowy

■

Umo˝liwia sprawdzenie czy firma spe∏nia aktualnie
obowiàzujàce wymogi przepisów ochrony
Êrodowiska

■

Program przeprowadza kontrol´ przepisów
na zasadach podobnych do s∏u˝b kontrolnych

■

Zawiera aktualne akty prawne wraz z ich
interpretacjà

■

Program jest ∏atwy w obs∏udze – posiada intuicyjny
i przyjazny interfejs

■

Istnieje mo˝liwoÊç wielokrotnego
przeprowadzania audytu, tak˝e w ró˝nych
rodzajach firm

G W A R A N T U J E M Y:
■

Oszcz´dnoÊç czasu

■

Eliminacj´ b∏´dów

■

Aktualizacj´ 2 razy w roku

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27
Audyt Êrodowiskowy na CD
Oprogramowanie dla Êrodowiskowych audytorów wewn´trznych
Wydanie podstawowe, CD ROM,
Cena 299,00 z∏ + 22% VAT (na p∏yt´ CD) + koszty przesy∏ki,
Ka˝da aktualizacja 2 razy w roku 149 z∏ + 22% VAT + koszty przesy∏ki
Wybieram form´ p∏atnoÊci:

■ za pobraniem

Tak, zamawiam

■

egzemplarzy

■ przelewem 14 dni

Rezygnacji mo˝ecie Paƒstwo dokonaç listownie
lub faxem. Czas realizacji zamówienia wynosi
10 dni. Mogà Paƒstwo zwróciç publikacj´
w ciàgu 14 dni od daty realizacji zamówienia, jeÊli nie spe∏ni on Paƒstwa oczekiwaƒ.
Dodatkowe informacje pod nr: 022-559-36-43,
Dzia∏ Obs∏ugi Klienta 559-36-00/06.

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport ■ e-podatki ■ e-Kadry i p∏ace ■ e-zmiany prawa
Firma/Instytucja:........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres:......................................................................................................................... Stanowisko:..........................................................
Imi´ i nazwisko:.........................................................................................................................................................................................
Bran˝a:....................................................... Telefon:.................................... Fax:.................................... e-mail:....................................
Liczba pracowników: 1-20 ■ 21-100 ■ 101-200 ■ powy˝ej 200 ■
Data: __ __– __ __ 2008 r.

ASCD ODF0608
Piecz´ç/podpis.........................................................

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

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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Podpis:.....................................................................

www.dashofer.pl

