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Projekt nowego rozporzàdzenia
– Pomoc publiczna
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
pojawi∏ si´ projekt rozporzàdzenia
dotyczàcego szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia zwiàzane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z∏ó˝
wód termalnych, w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.
W projekcie rozporzàdzenia okreÊlono przedsi´wzi´cia które mogà
byç wspierane w ramach programu
pomocowego oraz przypadki, w których pomoc nie b´dzie udzielana.
Przedsi´wzi´cia, które b´dà wspierane pomocà, to przede wszystkim

te polegajàce na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝ wód termalnych,
a w szczególnoÊci: projektowanie,
wykonywanie i dokumentowanie
prac geologicznych.
Pomoc b´dzie udzielona tylko w przypadku, gdy wniosek o udzielenie
pomocy zosta∏ z∏o˝ony przed rozpocz´ciem realizacji przedsi´wzi´cia.
Terminem rozpocz´cia realizacji
przedsi´wzi´cia jest podj´cie robót
budowlanych lub z∏o˝enie pierwszego
zobowiàzania do zamówienia urzàdzeƒ lub robót budowlanych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Terminy op∏at
Op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska
31 lipca 2009r. up∏ywa termin sk∏adania wykazów zawierajàcych infor-

macje i dane o zakresie korzystania
ze Êrodowiska oraz wysokoÊci nale˝nych op∏at, a tak˝e wnoszenia tych
op∏at na rachunek Urz´du Marsza∏kowskiego za I pó∏rocze 2009 r.

16

a tak˝e o naborach wniosków, które
pojawi∏y si´ ostatnio w zwiàzku ze
zbli˝ajàcymi si´ konkursami.
Szanowni
Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce czerwcowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W dziale AktualnoÊci przeczytacie Paƒstwo o najbli˝szych terminach op∏at
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
przypadajàcych na najbli˝szy okres,
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W Temacie numeru znalaz∏y si´ informacje dotyczàce op∏aty rejestracyjnej
od wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Autor przedstawi∏ sposób obliczania tej op∏aty,
przyk∏adowe bazowe stawki oraz progowe wielkoÊci parametrów.
Natomiast w dziale Finanse znajduje
si´ przyk∏ad wyliczania tej op∏aty wraz
z jego analizà w zakresie kalkulacji.

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.
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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Op∏ata za przyznane
uprawnienia w okresie
rozliczeniowym 2008-2012
Krajowy Administrator Systemu

Handlu Uprawnieniami do emisji
przypomina o wniesieniu drugiej
raty op∏aty zwiàzanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na
pierwszy rok okresu rozliczenio-

wego. Prowadzàcy instalacje zobowiàzani sà uiÊciç powy˝sza op∏at´
w terminie do 28 czerwca 2009 r.
na rachunek NFOÂiGW.
■
Redakcja

niebezpieczne i oboj´tne, niespe∏niajàcych wymogów obowiàzujàcego
prawa” rozpatrywanych w trybie
konkursowym.

Ârodowiskowych b´dzie przyjmowaç
wnioski o dofinansowanie projektów
dotyczàcych dzia∏ania 5.1.1. „Ochrona
gatunków i siedlisk in-situ”.

Jest ju˝ termin naboru
wniosków do dzia∏ania
5.1.1. z POIiÂ

W ramach tego konkursu b´dà finansowane projekty s∏u˝àce ochronie
in-situ ró˝norodnoÊci biologicznej
oraz czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagro˝onych w skali Europy i kraju. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Nabory wniosków
Drugi dodatkowy nabór
wniosków – Rekultywacja
sk∏adowisk odpadów
Do 30 czerwca 2009r. trwa drugi
dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç, sk∏adanych w ramach programu Priorytetowego „Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie zamykania i rekultywacji
sk∏adowisk odpadów innych ni˝

Od 6 lipca do 24 sierpnia 2009 r.
Centrum Koordynacji Projektów

Porady prawne
Wprowadzenie Êcieków do wód – zmiany w rozporzàdzeniu
Od 6 marca 2009 r. obowiàzujà
zmiany w rozporzàdzeniu w sprawie warunków, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego.

Rozporzàdzenie okreÊla:
1) substancje szczególnie szkodliwe
dla Êrodowiska wodnego, powo-

dujàce zanieczyszczenie wód,
które powinno byç eliminowane,
oraz substancje szczególnie
szkodliwe dla Êrodowiska wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, które powinno byç
ograniczane;
2) miejsce i minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek Êcieków,
metodyki referencyjne analizy
i sposób oceny, czy Êcieki odpo-

wiadajà wymaganym warunkom;
3) warunki, jakie nale˝y spe∏niç
przy wprowadzaniu Êcieków
do wód lub do ziemi, w tym najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci
zanieczyszczeƒ, oraz warunki,
jakie nale˝y spe∏niç w celu rolniczego wykorzystania Êcieków.
Jednym z celów zmian w rozporzàdzeniu jest usprawnienie procesu

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, prawnik. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje nad doktoratem
w Instytucie Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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Co nowego w rozporzàdzeniu?
Rozporzàdzenie wchodzàce w ˝ycie 6 marca 2009 r. okreÊla:
➢ substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, które powinno byç eliminowane oraz
takie, które powinno byç ograniczane,
➢ miejsce i minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek Êcieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy Êcieki odpowiadajà
wymaganym warunkom,
➢ warunki, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód
lub do ziemi, w tym najwy˝sze dopuszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ,
oraz warunki, jakie nale˝y spe∏niç w celu rolniczego wykorzystania
Êcieków.
pozyskiwania Êrodków unijnych na
planowanà rozbudow´ lub modernizacj´ systemów kanalizacyjnych
dla du˝ych aglomeracji. W zwiàzku
z tym mo˝na przewidywaç, ˝e
w sytuacji uzyskania takich Êrodków
w pewnym stopniu odcià˝one zostanà
bud˝ety jednostek samorzàdu terytorialnego, które wykonujà zadania
w∏asne gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunalnych.

✔

WA˚NE!

Zmiany powinny mieç pozytywny
wp∏yw na przebieg procesu inwestycyjnego zwiàzanego z rozbudowà
lub przebudowà systemów komunalnej kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji
powy˝ej 100 000 RLM, gdy˝ powinny
u∏atwiç inwestorom staranie si´
o Êrodki unijne na ten cel.

PoÊrednio regulacja ta mo˝e skutkowaç poprawà czystoÊci Êrodowiska
wodnego regionów, w których zrealizowane zostanà omawiane inwestycje, a tym samym b´dzie mog∏a
mieç wp∏yw na walory rekreacyjne
i turystyczne tych regionów.
Powody nowelizacji
Nowelizacja rozporzàdzenia zwiàzana jest z koniecznoÊcià wprowadzenia nowego podejÊcia do dotychczasowego sposobu ustalania Êredniej rocznej liczby zrzutu Êcieków
przez przelewy burzowe komunalnej kanalizacji ogólnosp∏awnej dla
aglomeracji powy˝ej 100 000 RLM.
www.dashofer.pl

Praktyka wykaza∏a bowiem, i˝ niektóre z tych aglomeracji jeszcze nie
posiadajà zweryfikowanych modeli
symulacyjnych, na podstawie których
powinna zostaç ustalona dozwolona
Êrednia roczna liczba zrzutów Êcieków, bàdê sà dopiero w trakcie opracowywania tych modeli.
W takich sytuacjach, przy planowanej rozbudowie lub przebudowie
wi´kszych systemów kanalizacyjnych utrudniona mog∏a byç procedura zwiàzana z uzyskaniem decyzji
administracyjnych dotyczàcych
przedmiotowych zrzutów, a w konsekwencji równie˝ mo˝liwoÊç starania si´ o Êrodki unijne.
W projekcie dokonano zmiany
brzmienia § 20 ust. 2 oraz dodano
nowe ust´py 2a i 2b w brzmieniu:
§ 20 ust. 2a. Ârednià rocznà liczb´
zrzutów dla aglomeracji ∏ 100.000
RLM ustala si´ na podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych.
§ 20 ust. 2b. W przypadku braku
zweryfikowanych modeli symulacyjnych, o których mowa w ust. 2a,
Êrednià rocznà liczb´ zrzutów dla
aglomeracji ∏ 100.000 RLM ustala
si´ zgodnie z ust. 2, przy czym do
czasu opracowania tych modeli
zmniejsza si´ dla poszczególnych
przelewów Êrednià rocznà liczb´
zrzutów, o której mowa w ust. 1.
Zmiany te majà na celu stworzenie
bardziej elastycznego podejÊcia do

kwestii ustalania przedmiotowej
problematyki, które b´dzie dostosowane do aktualnego stanu posiadania ww. modeli symulacyjnych.
JednoczeÊnie za pomocà nowej regulacji wynikajàcej z ust. 2b umo˝liwiono organom w∏aÊciwym do wydawania pozwoleƒ wodnoprawnych
zmniejszanie Êredniej rocznej liczby
zrzutów Êcieków do czasu opracowania modeli symulacji sp∏ywu, co
powinno mobilizowaç omawiane
aglomeracje do jak najszybszego
posiadania takich opracowaƒ.
Dzi´ki zweryfikowaniu podejÊcia
dotyczàcego ustalania Êredniej rocznej liczby zrzutu Êcieków przez przelewy burzowe komunalnej kanalizacji ogólnosp∏awnej dla aglomeracji
powy˝ej 100 000 RLM, tego typu
aglomeracje planujàce rozbudow´
lub przebudow´ systemów kanalizacyjnych do czasu opracowania zweryfikowanych modeli symulacji
sp∏ywu, b´dà mia∏y mo˝liwoÊç uzyskiwania pozwoleƒ wodnoprawnych
na wprowadzanie Êcieków przez przelewy burzowe, jak równie˝ starania
si´ o Êrodki unijne na realizacj´ tych
zadaƒ.

✔

WA˚NE!

W zwiàzku z tym regulacja ta zasadniczo jest adresowana do podmiotów
eksploatujàcych oczyszczalnie Êcieków komunalnych, jak te˝ poÊrednio
do organów w∏aÊciwych w przedmiocie post´powania administracyjnego
zwiàzanego z wydawaniem omawianych pozwoleƒ.

Pozosta∏e zmiany, jakie wprowadzono, zasadniczo obejmujà kwestie
merytorycznie zwiàzane z dokonywaniem analiz oraz sposobem
prowadzenia oceny odprowadzanych
Êcieków i dotyczà nast´pujàcych
aspektów.
Nowelizacja wprowadza zmiany
do § 2 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 –
zmiany majà na celu doprecyzowanie przepisów rozporzàdzenia pod
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kàtem prowadzenia pomiarów specyficznych wskaêników zanieczyszczeƒ, takich jak: pH i temperatura,
które zgodnie z zasadami wynikajàcymi z analityki laboratoryjnej
powinny byç wykonywane bezpoÊrednio w strumieniu odprowadzanych Êcieków.
Tymczasem dotychczasowe brzmienie tych przepisów mog∏o sugerowaç,
i˝ w zakresie wykonywania analiz
ww. wskaêników nale˝y stosowaç
próbk´ Êredniodobowà.
§ 2 pkt 1 dobowej – rozumie si´
przez to wartoÊç zmierzonà w próbce
powsta∏ej ze zmieszania próbek pobieranych r´cznie lub automatycznie w okresie doby, w odst´pach co
najwy˝ej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przep∏ywu, z wy∏àczeniem pH i temperatury
8 ust. 1 pkt 3 ka˝da wartoÊç temperatury i pH zmierzona r´cznie
lub automatycznie w okresie doby
w odst´pach co najwy˝ej dwugodzinnych nie przekracza najwy˝szych

dopuszczalnych wartoÊci tych wskaêników okreÊlonych w tabeli II w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia
Zmiany w za∏àcznikach
Nowelizacja zmienia te˝:

➢ za∏àcznik nr 3 do Rozporzàdzenia:
Najwy˝sze dopuszczalne
wartoÊci wskaêników
zanieczyszczeƒ dla
oczyszczonych Êcieków
przemys∏owych
➢ za∏àcznik nr 10 do Rozporzàdzenia:
Metodyki referencyjne analizy
próbek Êcieków
OdnoÊnie za∏àcznika nr 10 do rozporzàdzenia – zmiany majà na celu
uwzgl´dnienie przepisów obejmujàcych zasady stosowania metodyk
referencyjnych, w tym wynikajàce
z art. 12 obowiàzujàcej ustawy
Prawo ochrony Êrodowiska, dzi´ki
czemu dopuszczone b´dzie zastosowanie innych metodyk analiz próbek
Êcieków.

Ponadto uzupe∏niono i uaktualniono
powo∏ywane normy, uporzàdkowano kwestie dotyczàce ich redakcji
(zrezygnowano z podawania dat ich
ustanawiania) oraz sprecyzowano
sytuacje kiedy, w zale˝noÊci od
zmian wprowadzanych w zbiorze
Polskich Norm, nale˝y uznawaç
norm´ jako zalecanà.
■
dr Micha∏ Kuliƒski

§
–

–

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie warunków,
jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego (Dz. U.
z 2009 r. Nr 27, poz. 169).
Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Porady prawne
Ocena formalna dokumentacji aplikacyjnej POIiÂ
Poni˝ej przedstawione zosta∏y
wskazówki, które pozwolà uniknàç b∏´dów przy ocenie formalnej dokumentacji aplikacyjnej
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Ârodowisko.

➢

➢
B∏´dne wype∏nienie wniosku mo˝e
skutkowaç wezwaniem do jego poprawy, uzupe∏nienia lub po prostu
odrzuceniem wniosku. Zanim go
z∏o˝ysz sprawdê, czy zastosowa∏eÊ
si´ do poni˝szych wskazówek.

➢ Z∏o˝enie wniosku w terminie wskazanym w og∏oszeniu o konkursie
➢ Za∏àczniki do wniosku powinny

➢
➢

byç podpisane tylko przez osoby
upowa˝nione
Oprócz z∏o˝enia podpisu pod
wnioskiem i podpisania za∏àczników nale˝y parafowaç ka˝dà
stron´ wniosku
Sprawdziç, czy wszystkie wymagane pola we wniosku sà wype∏nione
Do∏àczyç komplet za∏àczników
wymaganych w regulaminie
konkursu
Projekt powinien byç zgodny
z planem zagospodarowania,
wymagana jest decyzja lokalizacyjna, pozwolenie budowlane
i dokumentacja przetargowa

➢ Sporzàdzenie na odpowiednim
formularzu deklaracji organu
odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000
➢ Kwoty powinny byç zaokràglone
do dwóch miejsc po przecinku,
natomiast wartoÊci procentowe
z pe∏nà dok∏adnoÊcià. Nale˝y
pami´taç, aby w generatorze wniosku u˝ywaç kropek do oddzielania z∏otówek od groszy
➢ Tytu∏ projektu powinien mieç
maksymalnie 100 znaków, stanowiç jedno zdanie i w sposób
jednoznaczny okreÊlaç cele projektu i identyfikowaç obszar, na
którym b´dzie wdra˝any.
■
Redakcja
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Porady prawne
Ochrona Êrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przy realizacji inwestycji
Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska odgrywa szczególnà rol´
w polskim systemie êróde∏ prawa
ochrony Êrodowiska, poniewa˝
wprowadza pewne generalne
zasady rzàdzàce ca∏à dziedzinà
prawa. Z ogólnym sposobem regulacji w ustawie mamy do czynienia w przypadku zagospodarowania przestrzenià.

W ustawie znajdujà si´ tylko generalne i fragmentaryczne rozwiàzania wskazujàce na koniecznoÊç
uwzgl´dnienia w procesie zagospodarowania przestrzenià wymagaƒ
wynikajàcych z potrzeby ochrony
Êrodowiska. Podstaw´ gospodarki
przestrzenià stanowi natomiast ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zasady
zrównowa˝onego rozwoju
i ochrony Êrodowiska
Art. 71 ust. 1 ustawy wskazuje, ˝e
zasady zrównowa˝onego rozwoju
i ochrony Êrodowiska sà podstawowymi elementami opracowywania
aktów planowania przestrzennego.
O wynikajàcych z ustawy zasadach
powinny zatem pami´taç organy
sporzàdzajàce i aktualizujàce koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, strategie rozwoju
województw, plany zagospodarowania przestrzennego województw,
studia uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
W wy˝ej wymienionych aktach planowania przestrzennego nale˝y bowiem, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy,
w szczególnoÊci:
1) okreÊliç rozwiàzania niezb´dne
do zapobiegania powstawaniu
www.dashofer.pl

zanieczyszczeƒ, zapewnienia
ochrony przed powstajàcymi
zanieczyszczeniami oraz przywracania Êrodowiska do w∏aÊciwego stanu;
2) ustaliç warunki realizacji przedsi´wzi´ç, umo˝liwiajàce uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony Êrodowiska.
Istotne jest, i˝ art. 71 ust. 3 ustawy
nakazuje, aby przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu w jak
najwi´kszym mo˝liwym stopniu
zapewnia∏y zachowanie jego walorów krajobrazowych.
Wymagania dla studium
uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin
oraz mpzp
Zgodnie z art. 71 ustawy w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia si´ warunki utrzymania
równowagi przyrodniczej iracjonalnà gospodark´ zasobami Êrodowiska,
w szczególnoÊci przez:
1) zapewnianie kompleksowego
rozwiàzania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzgl´dnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania
Êcieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych
i komunikacji publicznej oraz
urzàdzania i kszta∏towania terenów zieleni;
2) uwzgl´dnianie koniecznoÊci
ochrony wód, gleby i ziemi przed
zanieczyszczeniem w zwiàzku
z prowadzeniem gospodarki
rolnej;
3) zapewnianie ochrony walorów
krajobrazowych Êrodowiska i warunków klimatycznych;

4) uwzgl´dnianie innych potrzeb
w zakresie ochrony wód, powietrza, gleby, ziemi, ochrony
przed ha∏asem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Ponadto w studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego nale˝y:
1) okreÊliç sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych
w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, kl´sk ˝ywio∏owych oraz
ruchów masowych ziemi;
2) przy przeznaczaniu terenów na
poszczególne cele oraz przy okreÊlaniu zadaƒ zwiàzanych z ich
zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustaliç proporcje pozwalajàce na zachowanie lub przywrócenie na
nich równowagi przyrodniczej
i prawid∏owych warunków ˝ycia.
Opracowania
ekofizjograficzne
Powy˝sze wymagania dla studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okreÊla
si´ na podstawie opracowaƒ ekofizjograficznych.
Opracowanie ekofizjograficzne to,
zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy,
dokumentacja sporzàdzana na potrzeby studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, charakteryzujàca poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze obj´tym studium lub planem i ich
wzajemne powiàzania.
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Nr 6/2009
Rodzaje, zakres i sposób wykonania opracowaƒ ekofizjograficznych
okreÊlone sà w rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie opracowaƒ
ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155,
poz. 1298).
Uwzgl´dnienie ograniczeƒ
Uwzgl´dnienie ograniczeƒ w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zgodnie
z art. 73 ust. 1 ustawy, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci ograniczenia wynikajàce z:
1) ustalenia, w trybie przepisów
Prawa wodnego, warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych uj´ç wód,
a tak˝e obszarów ochronnych
zbiorników wód Êródlàdowych;
2) ustanowienia, w trybie ustawy
o ochronie przyrody, parku narodowego, rezerwatu przyrody,
parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru
Natura 2000, zespo∏u przyrodniczo-krajobrazowego, u˝ytku
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin;

!

3) utworzenia obszarów ograniczonego u˝ytkowania lub stref
przemys∏owych;
4) wyznaczenia obszarów cichych
w aglomeracji oraz obszarów
cichych poza aglomeracjà.

dopuszcza si´ wykorzystywanie
i przekszta∏canie elementów przyrodniczych wy∏àcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiàzku z realizacjà konkretnej
inwestycji.

Oszcz´dne korzystanie
z terenu

Je˝eli ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo˝liwa, nale˝y
podejmowaç dzia∏ania majàce na
celu naprawienie wyrzàdzonych
szkód, w szczególnoÊci przez kompensacj´ przyrodniczà, czyli dzia∏ania prowadzàce do przywrócenia
równowagi przyrodniczej na danym
terenie, wyrównania szkód dokonanych w Êrodowisku poprzez realizacj´ przedsi´wzi´cia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Kompensacja przyrodnicza mo˝e polegaç przyk∏adowo na rekultywacji
gleby, zalesianiu czy zadrzewianiu
lub tworzeniu skupieƒ roÊlinnoÊci.

Ustawa w art. 74 nakazuje, aby
w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zapewniç oszcz´dne korzystanie z terenu.
Wymóg oszcz´dnego korzystania
z terenu majà w szczególnoÊci
respektowaç projektanci oraz organy administracji ustalajàce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu, a tak˝e organy administracji
w∏aÊciwe do spraw wyw∏aszczania
nieruchomoÊci.
Ochrona
Êrodowiska przy pracach
budowlanych
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujàcy przedsi´wzi´cie jest
obowiàzany uwzgl´dniç ochron´
Êrodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególnoÊci ochron´ stosunków wodnych, gleby, zieleni i naturalnego ukszta∏towania
terenu.
Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy,
przy prowadzeniu prac budowlanych

Wy˝ej wymienione obowiàzki powinny byç szczegó∏owo okreÊlone
przez w∏aÊciwy organ administracji
w pozwoleniu na budow´.
W przypadku przedsi´wzi´ç, dla których przeprowadzone by∏o post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, wymagany
zakres kompensacji przyrodniczej,
okreÊla decyzja o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach.
■
Redakcja

Temat numeru

Op∏ata rejestracyjna od wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego
Zgodnie z ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska dalej w tekÊcie „ustawà”),
organ ochrony Êrodowiska mo˝e
udzieliç pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, wodnoprawnego na
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wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi bàdê zintegrowanego.

Aby uzyskaç pozwolenie zintegrowane nale˝y z∏o˝yç wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
do w∏aÊciwego organu ochrony Êro-
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dowiska, tj. w przypadku pozwolenia zintegrowanego – starosty.
Jednym z warunków uzyskania
pozwolenia zintegrowanego jest
koniecznoÊç uiszczenia op∏aty rejestracyjnej od wniesienia wniosku
o jego wydanie.
www.dashofer.pl

Nr 6/2009
➢ wysokoÊci bazowej stawki op∏aty

WysokoÊç op∏aty
rejestracyjnej
Jak wspomniano powy˝ej ze z∏o˝eniem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wià˝e si´ obowiàzek uiszczenia op∏aty rejestracyjnej. WysokoÊç tej op∏aty zosta∏a okreÊlona w rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokoÊci
op∏at rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190,
poz. 1591), dalej zwanego „rozporzàdzeniem”.
WysokoÊç op∏aty rejestracyjnej od
wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego uzale˝niono
od stawki bazowej okreÊlonej w za∏àczniku do rozporzàdzenia, a tak˝e
od progowej wielkoÊci parametru
charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji.
Oznacza to, ˝e za prowadzenie
instalacji o wi´kszej skali produkcji
i bardziej skomplikowanej dzia∏alnoÊci nale˝y uiÊciç wy˝sze op∏aty
rejestracyjne ni˝ za prowadzenie instalacji mniejszych czy o mniej skomplikowanym rodzaju dzia∏alnoÊci.
Ustawa jednoczeÊnie, podobnie jak
rozporzàdzenie, ogranicza maksymalnà wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej do 3 000 euro.

✔

gdzie:
O – oznacza wysokoÊç op∏aty
rejestracyjnej,
B – oznacza wysokoÊç bazowej
stawki op∏aty dla danego
rodzaju instalacji,
WR – oznacza maksymalnà teoretycznà (mo˝liwà teoretycznie do osiàgni´cia) wielkoÊç
parametru charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w danej instalacji,
WP – oznacza progowà wielkoÊç
parametru charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji danego rodzaju.

WysokoÊç stawek bazowych (B)
oraz progowe wielkoÊci parametrów
charakteryzujàcych skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji (WP),
o których mowa powy˝ej, okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z rozporzàdzeniem op∏at´
rejestracyjnà wnosi si´ w z∏otych stanowiàcych równowartoÊç nale˝nej
kwoty w euro, wed∏ug Êredniego kursu
z∏otego do euro, og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia op∏aty rejestracyjnej.

PAMI¢TAJ!

Op∏ata rejestracyjna od wniesienia
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest jednorazowa i wnieÊç
jà nale˝y wraz ze sk∏adaniem wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Sposób obliczania op∏aty
rejestracyjnej
Sposób obliczania op∏aty rejestracyjnej zosta∏ wskazany w rozporzàdzeniu.
Co do zasady wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej oblicza si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru:
www.dashofer.pl

zosta∏a uzale˝niona od rodzaju
i skali instalacji (wi´ksze op∏aty
dla wi´kszych zak∏adów).

O = B x WR/WP

Przyk∏adowe bazowe
stawki oraz progowe
wielkoÊci
Zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia przyk∏adowe bazowe stawki
op∏at rejestracyjnych oraz progowe
wielkoÊci parametrów charakteryzujàcych skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji, dla wybranych
przyk∏adów, podano w tabeli na
nast´pnej stronie:
Przeznaczenie wp∏ywów
z tytu∏u op∏aty
rejestracyjnej
Zgodnie z ustawà wp∏ywy z tytu∏u
op∏aty rejestracyjnej sà przeznaczone na:
➢ gromadzenie informacji o najlepszych dost´pnych technikach,
➢ koordynacj´ przep∏ywu tych
informacji na potrzeby organów
w∏aÊciwych do wydawania pozwoleƒ oraz zainteresowanych
podmiotów korzystajàcych ze
Êrodowiska,
➢ prowadzenie rejestru wniosków
o wydanie pozwoleƒ zintegrowanych i wydanych pozwoleƒ
zintegrowanych.
■
dr Micha∏ Kuliƒski

Za∏o˝enia przyj´te
w rozporzàdzeniu

➢ wysokoÊç op∏aty nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ równowartoÊç 3 000
euro;
➢ wysokoÊç op∏aty nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ bazowa stawka op∏aty,
która zosta∏a okreÊlona w rozporzàdzeniu. Oznacza to, ˝e w przypadku jeÊli wielkoÊç wskaênika
(WR) jest mniejsza bàdê równa
wielkoÊci wskaênika (WP), to
wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej
jest równa bazowej stawce
op∏aty;

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze
zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie wysokoÊci op∏at rejestracyjnych (Dz. U.
Nr 190, poz. 1591).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
Êrodowiska jako ca∏oÊci (Dz. U. Nr 122,
poz. 1055).
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Nr 6/2009
Rodzaje instalacji wymagajàce pozwolenia
zintegrowanego
W przemyÊle energetycznym do spalania paliw,
o mocy nominalnej (1) ponad 50 MWt

Bazowa
stawka op∏aty
rejestracyjnej (B)
w euro

Progowa wielkoÊç
parametru (WP)

500

moc nominalna (1)
100 MWt

do pra˝enia lub spiekania rud metali, w tym rudy
siarczkowej

500

zdolnoÊç przetwarzania (2)
1.000 ton rudy na dob´

do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki
˝elaza lub stali surowej, w tym do ciàg∏ego odlewania stali, o zdolnoÊci produkcyjnej (2) ponad
2,5 tony wytopu na godzin´

500

zdolnoÊç produkcyjna (3)
5 ton wytopu na godzin´

a) poprzez walcowanie na goràco o zdolnoÊci
produkcyjnej (3) ponad 20 ton stali surowej
na godzin´

200

zdolnoÊç produkcyjna (3) 40 ton stali
surowej na godzin´

b) kuênie z m∏otami o energii przekraczajàcej
50 kJ na m∏ot, gdzie stosowana ∏àczna moc
cieplna przekracza 20 MW

200

energia 100 kJ na m∏ot

c) do nak∏adania pow∏ok metalicznych z wsadem
ponad 2 tony stali surowej na godzin´

200

wsad 4 tony stali surowej na godzin´

do odlewania metali ˝elaznych, o zdolnoÊci
produkcyjnej (3) ponad 20 ton wytopu na dob´

400

zdolnoÊç produkcyjna (3) 40 ton
wytopu na dob´

do produkcji metali nie˝elaznych z rud metali,
koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku
procesów metalurgicznych, chemicznych lub
elektrolitycznych

500

zdolnoÊç produkcyjna (3) 40 ton
metali na dob´

do wtórnego wytopu metali nie˝elaznych lub ich
stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania
metali z odzysku, o zdolnoÊci produkcyjnej (3)
powy˝ej 4 ton wytopu na dob´ dla o∏owiu lub
kadmu lub powy˝ej 20 ton wytopu na dob´ dla
pozosta∏ych metali

300

zdolnoÊç produkcyjna (3) 10 ton
wytopu na dob´ dla o∏owiu lub
kadmu; 40 ton wytopu na dob´ dla
pozosta∏ych metali

do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw
sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie ca∏kowita
obj´toÊç wanien procesowych przekracza 30 m3

500

ca∏kowita obj´toÊç wanien
procesowych 100 m (3)

W hutnictwie i przemyÊle metalurgicznym:

do obróbki metali ˝elaznych:

W przemyÊle mineralnym:
do produkcji klinkieru cementowego w piecach
450 – dla klinkieru;
obrotowych o zdolnoÊci produkcyjnej (3) ponad
300 – dla wapna
500 ton na dob´ lub wapna w piecach o zdolnoÊci
produkcyjnej ponad 50 ton na dob´

zdolnoÊç produkcyjna (3) 1.000 ton
klinkieru na dob´; 100 ton wapna na
dob´

do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub
przetwarzania produktów zawierajàcych azbest

500

zdolnoÊç przetwarzania (3)
1 tona azbestu lub przetworzonego
azbestu na dob´

do produkcji szk∏a, w tym w∏ókna szklanego,
o zdolnoÊci produkcyjnej (3) ponad 20 ton wytopu
na dob´

600

zdolnoÊç produkcyjna (3) 40 ton
wytopu na dob´

do wytapiania substancji mineralnych, w tym
produkcji w∏ókien mineralnych, o zdolnoÊci
produkcyjnej (3) ponad 20 ton wytopu na dob´

600

zdolnoÊç produkcyjna (3) 40 ton
wytopu na dob´
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Nr 6/2009
Rodzaje instalacji wymagajàce pozwolenia
zintegrowanego
do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocà
wypalania, o zdolnoÊci produkcyjnej (3) ponad
75 ton na dob´ lub o pojemnoÊci pieca przekraczajàcej 4 m3 i g´stoÊci ponad 300 kg wyrobu na
m3 pieca
piece koksownicze

Bazowa
stawka op∏aty
rejestracyjnej (B)
w euro

Progowa wielkoÊç
parametru (WP)

300

zdolnoÊç produkcyjna (3) 150 ton
wyrobów na dob´

1.000

zdolnoÊç produkcyjna (3) 500 ton
koksu na dob´

Przy czym:
(1) – to moc liczona z wartoÊci opa∏owej paliwa na wejÊciu do instalacji.
(2) – to najwi´ksza iloÊç okreÊlonego surowca lub surowców, która mo˝e byç przetworzona w jednostce czasu
w normalnych warunkach pracy instalacji.
(3) – to najwi´ksza iloÊç okreÊlonego wyrobu lub wyrobów, która mo˝e byç wytworzona w jednostce czasu
w normalnych warunkach pracy instalacji.

Finanse
Przyk∏adowe wyliczenie op∏aty rejestracyjnej
Nawiàzujàc do artyku∏u zamieszczonego w Temacie numeru, aby
przybli˝yç sposób obliczenia
op∏aty rejestracyjnej od wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiamy poni˝ej nast´pujàcy przyk∏ad wraz z jego analizà w zakresie
kalkulacji op∏aty rejestracyjnej.

Zak∏ad „Warszawa” posiada instalacj´ do produkcji szk∏a o zdolnoÊci
produkcyjnej 45 ton wytopu na dob´,
która stanowi sum´ nast´pujàcych
instalacji wyst´pujàcych na terenie
zak∏adu: instalacja I = 15 ton wytopu
na dob´, instalacja II = 15 ton wytopu na dob´, instalacja III = 15 ton
wytopu na dob´. Poniewa˝ instalacja kwalifikuje si´ do obowiàzku
uzyskania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z pkt 3 ppkt 3 rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie

rodzajów instalacji mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako
ca∏oÊci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
zatem przy sk∏adaniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
nale˝y dokonaç obowiàzkowej op∏aty
rejestracyjnej, którà dla tego przypadku oblicza si´ w taki oto sposób:
B – wysokoÊç bazowej stawki op∏aty
dla pkt 3 ppkt 3 rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo
Êrodowiska jako ca∏oÊci wynosi
600 euro.

WR – maksymalna teoretyczna
wielkoÊç parametru charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji. Suma wanien nale˝àcych do instalacji wynosi: 15 ton
+ 15 ton + 15 ton = 45 ton wytopu
na dob´.
Podstawiajàc powy˝sze dane do wzoru
w∏aÊciwego dla obliczenia op∏aty
rejestracyjnej, tj. O = B x WR/WP,
otrzymujemy: O = 600 x (45/40) =
675 euro.
We wskazanym przyk∏adzie op∏ata
rejestracyjna wynosi 675 euro.
Nale˝y przeliczyç jà wed∏ug Êredniego kursu z∏otego do euro og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski
w dniu wnoszenia op∏aty rejestracyjnej.
■

WP – progowa wielkoÊç parametru
charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci
wynosi 40 ton wytopu na dob´.

Dr Micha∏ Kuliƒski

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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Finanse
Wykroczenia zwiàzane z ustawà o mi´dzynarodowym
przemieszczaniu odpadów
Przepisy o wykroczeniach zwiàzanych z odpadami pojawi∏y si´
w kilku ustawach wydanych
w latach 2004-2007. Pierwszà
z nich by∏a ustawa z dnia 30 lipca
2004 o mi´dzynarodowym obrocie odpadami, która w rozdziale 7
„Przepisy karne” zawiera∏ nie
tylko znamiona przest´pstwa bezprawnego wywozu odpadów za
granic´ (art. 19), lecz tak˝e znamiona wykroczeƒ w art. 21.

Ustawa ta zosta∏a uchylona i zastàpiona ustawà z dnia 29 czerwca 2007
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ta ostatnia nie zawiera
ju˝ przepisów o przest´pstwach
(regulacje dotyczàce przest´pstw

zwiàzanych z mi´dzynarodowym
przemieszczaniem odpadów zosta∏y
przeniesione do Kodeksu karnego),
ale nadal zawiera przepisy o wykroczeniach. Przewidziane w jej art. 31
wykroczenia pope∏nia:
1) kto wbrew obowiàzkowi nie
wykonuje decyzji nakazujàcej
odes∏anie odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju
wysy∏ki lub okreÊlajàcej sposób
zagospodarowania tych odpadów
na terytorium kraju (art. 31 ust. 1)
– to wykroczenie jest zagro˝one
karà aresztu od 5 do 30 dni albo
grzywny od 20 z∏ do 5000 z∏;
2) osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna uczestniczàca
w mi´dzynarodowym przemiesz-

czaniu odpadów, która wbrew
obowiàzkowi nie przedk∏ada
uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub informacji
wymaganych w mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów
(art. 31 ust. 2) – to wykroczenie
jest zagro˝one wy∏àcznie karà
grzywny od 20 z∏ do 5000 z∏.
Sformu∏owanie art. 31 ust. 2 zdaje
si´ sugerowaç, ˝e jednostka organizacyjna mo˝e odpowiadaç za
wykroczenie. Tak oczywiÊcie nie
jest, za wykroczenie mo˝e odpowiadaç tylko osoba fizyczna, w tym
drugim wariancie ta, która dzia∏ajàc w imieniu jednostki organizacyjnej nie przedk∏ada odnoÊnych
dokumentów lub informacji.
■
Redakcja

Finanse
Wykroczenia zwiàzane z ustawà o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Rozdzia∏ 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
zatytu∏owany „Przepisy karne” sk∏ada si´ z dziesi´ciu artyku∏ów, spoÊród których dziewi´ç (art. 44-52)
typizuje wykroczenia a ostatni
dziesiàty (art. 53) poddaje orzekanie w sprawach o te wykroczenia regulacjom Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Wykroczenia przewidziane w tej
ustawie mo˝na usystematyzowaç
w sposób nast´pujàcy:
I. Wykroczenia zwiàzane z produkcjà, importem lub wewnàtrzwspólnotowym nabyciem pojazdów:
1) niezapewnienie w∏aÊciwego
oznaczenia przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci pojazdu
– art. 45 w takim zakresie,
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w jakim stosuje si´ do producenta, importera lub dokonujàcego wspólnotowego nabycia,
2) nieudost´pnianie wprowadzajàcemu pojazd lub przedsi´biorcy informacji dotyczàcych sposobu demonta˝u, magazynowania lub testowania
przedmiotów wyposa˝enia lub
cz´Êci pojazdu, które mogà
byç przeznaczone do ponownego u˝ycia – art. 46 pkt 2,
3) niez∏o˝enie zawiadomienia
o podj´ciu dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji, importu lub
wewnàtrzwspólnotowego nabycia albo z∏o˝enie zawiadomienia zawierajàcego fa∏szywe dane – art. 47.
II. Wykroczenia wprowadzajàcego
pojazdy:
1) niezapewnienie w∏aÊciwego
oznaczenia przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci pojazdu

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2009

– art. 45 w takim zakresie,
w jakim stosuje si´ do wprowadzajàcego pojazdy,
2) nieprzekazywanie przedsi´biorcy prowadzàcemu stacj´
demonta˝u informacji dotyczàcych sposobu demonta˝u
nowego typu pojazdu – art. 46
pkt 1.
III. Wykroczenie wprowadzenia
do obrotu materia∏ów, przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci
pojazdów zawierajàcych o∏ów,
rt´ç, kadm lub szeÊciowartoÊciowy chrom w iloÊciach
przekraczajàcych dopuszczone
przepisami wykonawczymi –
art. 44.
IV. Wykroczenia zwiàzane z przekazywaniem pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsi´biorcy prowadzàcego stacj´
demonta˝u lub punkt zbierania
pojazdów:
www.dashofer.pl
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A.Wykroczenie w∏aÊciciela pojazdu polegajàce na nieprzekazaniu takiego pojazdu jednemu z przedsi´biorców –
art. 48
B. Wykroczenia przedsi´biorcy
polegajàce na:
1) nieprzyj´ciu pojazdu wycofanego z eksploatacji:
a) do stacji demonta˝u –
art. 49 ust. 1,
b) do punktu zbierania pojazdów – art. 49 ust. 2;
2) niewydanie w∏aÊcicielowi
lub nieprzekazanie organowi rejestrujàcemu:
a) zaÊwiadczenia o demonta˝u pojazdu – art. 51 ust. 1,
b) zaÊwiadczenia o przyj´ciu niekompletnego
pojazdu – art. 51 ust. 2.

V. Wykroczenia zwiàzane z demonta˝em pojazdu:
1) niesk∏adanie rocznych sprawozdaƒ lub sk∏adanie sprawozdaƒ nierzetelnych przez
przedsi´biorc´ prowadzàcego
stacj´ demonta˝u – art. 52;
2) dokonywanie poza stacj´ demonta˝u nast´pujàcych czynnoÊci:
a) usuwanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji
elementów lub substancji
niebezpiecznych, w tym
p∏ynów – art. 50 pkt 1,
b) wymontowywanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci nadajàcych si´ do ponownego
u˝ycia – art. 50 pkt 2,

c) wymontowywanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadajàcych si´ do odzysku lub
recyklingu – art. 50 pkt 3.
Je˝eli podmiotem wykroczenia jest
przedsi´biorca b´dàcy osobà prawnà
lub jednostkà organizacyjnà bez osobowoÊci prawnej, to za wykroczenie odpowiada ta osoba fizyczna,
która w imieniu przedsi´biorcy
podejmuje dzia∏ania opisane w dyspozycji przepisów o wykroczeniach.
Wszystkie wykroczenia z ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji sà zagro˝one wy∏àcznie grzywnà od 20 do 5000 z∏. ■
Redakcja

Finanse
Wykroczenia zwiàzane z ustawà o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym zawiera rozdzia∏ 11 zatytu∏owany „Przepisy
karne i kary pieni´˝ne”.

Rozdzia∏ sk∏ada si´ z jedenastu
artyku∏ów, spoÊród których:
➢ dziewi´ç (art. 70-78) typizuje
wykroczenia;
➢ dziesiàty (art. 79) poddaje orzekanie w sprawach o te wykroczenia regulacjom Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia;
➢ jedenasty (art. 80) reguluje
wymierzanie administracyjnych
kar pieni´˝nych.
Przewidziane w ustawie wykroczenia mo˝na – bioràc za kryteria
podzia∏u sprawc´ wykroczenia
oraz kolejnoÊç post´powania ze
sprz´tem, najpierw pe∏nowartoÊciowym, nast´pnie zu˝ytym – usystematyzowaç w sposób nast´pujàcy:
I. Wykroczenia prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie wprowadzania
sprz´tu – art. 72 przewidujàcy
www.dashofer.pl

siedem typów takich wykroczeƒ:
1) nieumieszczanie numeru rejestrowego na fakturze;
2) niedo∏àczanie wymaganych
informacji do sprz´tu dla
gospodarstw domowych;
3) niew∏aÊciwe oznakowanie;
4) niesk∏adanie lub nierzetelne
sk∏adanie wymaganych sprawozdaƒ;
5) nieprzekazywanie wymaganych informacji zak∏adowi
przetwarzania;
6) niezorganizowanie lub niesfinansowanie odbierania,
przetwarzania, odzysku lub
unieszkodliwiania zu˝ytego
sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych;
7) niesk∏adanie lub nierzetelne
sk∏adanie sprawozdaƒ z tych
operacji.
II. Wykroczenia prowadzàcego
sprzeda˝ sprz´tu – art. 76 przewidujàcy pi´ç typów takich
wykroczeƒ:
1) nieumieszczanie w punktach sprzeda˝y informacji

o punktach zbierania zu˝ytego sprz´tu;
2) sprzedawanie sprz´tu bez
wymaganych informacji lub
niew∏aÊciwie oznakowanego;
3) nieprzyjmowanie zu˝ytego
sprz´tu przy sprzeda˝y nowego bàdê odp∏atne przyjmowanie zu˝ytego sprz´tu;
4) nieprzekazywanie zu˝ytego
sprz´tu sprzedawcy hurtowemu;
5) nieprzekazywanie zu˝ytego
sprz´tu zak∏adowi przetwarzania.
III. Wykroczenia u˝ytkowników
sprz´tu, którymi sà:
1) nieoddawanie sprz´tu zu˝ytego w gospodarstwie domowym zbierajàcemu zu˝yty
sprz´t – art. 73;
2) umieszczenie zu˝ytego sprz´tu
∏àcznie z innymi odpadami
– art. 74.
IV. Wykroczenia prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania zu˝ytego sprz´tu – art. 75
przewidujàcy trzy typy takich
wykroczeƒ:
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1) nieprowadzenie selektywnego zbierania zu˝ytego
sprz´tu;
2) nieprzyjmowanie sprz´tu
zu˝ytego w gospodarstwach
domowych bàdê odp∏atne
przyjmowanie
zu˝ytego
sprz´tu;
3) niesk∏adanie bàdê nierzetelne
sk∏adanie sprawozdaƒ o masie zebranego i przekazanego
zu˝ytego sprz´tu.
V. Wykroczenia prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania – art. 77
przewidujàcy cztery typy takich
wykroczeƒ:
1) nieusuwanie sk∏adników niebezpiecznych, materia∏ów
lub cz´Êci sk∏adowych, które
zgodnie z przepisami majà
byç usuni´te;
2) nieprzekazywanie odpadów
powsta∏ych w wyniku przetwarzania zu˝ytego sprz´tu
prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
w zakresie recyklingu, innego
ni˝ recykling odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów;
3) nieprzekazywanie zaÊwiadczeƒ o zu˝ytym sprz´cie bàdê

sporzàdzenia zaÊwiadczeƒ
nierzetelnych;
4) niesk∏adanie sprawozdaƒ
o masie przyj´tego sprz´tu
i masie powsta∏ych odpadów
bàdê nierzetelne sk∏adanie
takich sprawozdaƒ.
Z tymi wykroczeniami koresponduje wykroczenie z art. 70
polegajàce na przeprowadzaniu demonta˝u zu˝ytego sprz´tu
poza zak∏adem przetwarzania.
VI. Wykroczenia prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu lub odzysku innego ni˝
recykling – art. 78 przewidujàcy
trzy typy takich wykroczeƒ:
1) nieprzekazywanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
recykling bàdê sporzàdzenie
nierzetelnego zaÊwiadczenia;
2) nieprzekazywanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
odzysk inny ni˝ recykling
bàdê sporzàdzenie nierzetelnego zaÊwiadczenia;
3) niesk∏adanie sprawozdaƒ o recyklingu lub odzysku innym
ni˝ recykling bàdê z∏o˝enie
nierzetelnego sprawozdania.

Niejako obok tego podzia∏u pozostaje wykroczenie z art. 71, który
jest przepisem sankcyjnym wzgl´dem obowiàzków cià˝àcych na
ró˝nych podmiotach zainteresowanych podj´ciem dzia∏alnoÊci podlegajàcej ustawie (wprowadzanie
sprz´tu, zbieranie, przetwarzanie,
recykling lub inny odzysk). Obowiàzki te polegajà na z∏o˝eniu rzetelnych wniosków o wpis do rejestru,
o zmian´ wpisu do rejestru bàdê
o wykreÊlenie z rejestru. Je˝eli obowiàzek z∏o˝enia takiego wniosku
jest okreÊlony w przepisach, to niez∏o˝enie wniosku bàdê z∏o˝enie wniosku nierzetelnego wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 71 ustawy.
Cechà charakterystycznà typizacji
wykroczeƒ z ustawy o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym jest to, ˝e w ka˝dym opisie
wykroczenia znajduje si´ wyraêne
wskazanie na to, jaki materialny
przepis ustawy narusza zachowanie
uznane za wykroczenie. Wszystkie
wykroczenia z tej ustawy sà zagro˝one tylko grzywnà od 20 do 5000 z∏. ■
Redakcja

Finanse
Krajowy Program Oczyszczania Âcieków Komunalnych
➢ wykaz niezb´dnych przedsi´-

W celu stymulacji i egzekwowania oraz koordynacji dzia∏aƒ
gmin i przedsi´biorstw wodociàgów i kanalizacji w zakresie
rozbudowy, budowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych
oraz oczyszczalni Êcieków komunalnych ustawa Prawo wodne
zobowiàzuje Ministra Ârodowiska do sporzàdzenia i okresowej
aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Âcieków Komunalnych.

Instrumentami ekonomicznymi i finansowymi stymulujàcymi realizacj´ KPOÂK sà Êrodki pomocowe
Unii Europejskiej oraz po˝yczki
i dotacje funduszy ekologicznych.

Krajowy Program Oczyszczania
Âcieków Komunalnych (KPOÂK),
którego integralnà cz´Êç stanowi wykaz aglomeracji (art. 43 ust. 3 i 3a
ustawy Prawo wodne) zawiera tak˝e:

Ministerstwo Ârodowiska i Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej odpowiedzialne w imieniu Rzàdu
Rzeczpospolitej Polskiej za wdro˝enie zapisów Traktatu Akcesyjnego
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wzi´ç w zakresie budowy i modernizacji urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
➢ zakres rzeczowo-finansowy tych
przedsi´wzi´ç,
➢ terminy zakoƒczenia.
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dotyczàcych dyrektywy 91/271/EWG
pe∏nià w stosunku do gmin funkcje
koordynacyjne, stymulujàce oraz
egzekwujàce. Pos∏ugujà si´ w tym
celu mi´dzy innymi ww. funduszami.
Istotnym tak˝e stymulatorem w realizacji zobowiàzaƒ zapisanych dla
aglomeracji – gmin, które utworzy∏y aglomeracj´ – sà op∏aty za
szczególne korzystanie ze Êrodowiska wodnego w zakresie odprowadzania Êcieków.
Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
podmiot odprowadzajàcy Êcieki do
www.dashofer.pl
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Êrodowiska wodnego ponosi podwy˝szone o 500% op∏aty za wprowadzanie Êcieków do wód w przypadku braku pozwolenia wodno
prawnego.
Przepisy prawne – art. 316–321 ww.
ustawy stwarzajà podstawy do odraczania przez Marsza∏ków województw podwy˝szanych op∏at za
korzystanie z wód, na∏o˝onych na
gminy, lub przedsi´biorstwa realizujàce w imieniu gmin ich zadana
w∏asne w zakresie odprowadzania
i oczyszczania Êcieków, je˝eli sà
realizowane terminowo przez te
podmioty gospodarcze przedsi´wzi´cia ochrony wód – oczyszczalnie Êcieków – uj´te w Krajowym
Programie Oczyszczania Âcieków
Komunalnych (art. 317 pkt. 1a).
Podwy˝szone op∏aty (wraz z odsetkami) muszà zastaç uiszczone je˝eli
przedsi´wzi´cie b´dàce podstawà
odroczenia p∏atnoÊci nie zostanie
zrealizowane w terminie (art. 320
ww. ustawy).
Z w∏asnej inicjatywy, w celu stymulacji i egzekwowania oraz koordynacji dzia∏aƒ gmin, na terenie
których po∏o˝one sà aglomeracje
< 2000 RLM i zak∏adów przemys∏owych Ministerstwo Ochrony Ârodowiska przygotowa∏o programy:
➢ Program wyposa˝enia w oczyszczalnie Êcieków aglomeracji poni˝ej 2000 RLM posiadajàcych
w dniu przystàpienia Polski
systemy kanalizacji sanitarnej.
➢ Program wyposa˝enia zak∏adów
przemys∏u rolno-spo˝ywczego
o wielkoÊci 4000 RLM, odprowadzajàcych Êcieki bezpoÊrednio
do wód, w urzàdzenia zapewniajàce wymagane przez polskie
prawo standardy ochrony wód.
Ministerstwo Ârodowiska i Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej
odpowiedzialne w imieniu Rzàdu
Rzeczpospolitej Polskiej za wdro˝enie zapisów Traktatu Akcesyjnego
dotyczàcych dyrektywy 91/271/EWG
pe∏nià w realizacji wszystkich trzech
www.dashofer.pl

programów funkcje koordynacyjne,
stymulujàce i egzekwujàce. Najwi´ksze znaczenie wÊród nich ma –
posiadajàcy umocowanie ustawowe
i generujàce najwi´ksze koszty realizacji oraz dotyczàcy najwi´kszej
liczby podmiotów, Krajowy Program Oczyszczania Âcieków Komunalnych.
Program oczyszczania
Êcieków komunalnych
W dniu 16 grudnia 2003 r. Rzàd
RP zatwierdzi∏ przed∏o˝ony przez
Ministra Ârodowiska i opracowany
w myÊl art. 43 ustawy Prawo wodne
Krajowy program oczyszczania
Êcieków komunalnych (KPOÂK)
jako instrument koordynujàcy dzia∏ania w zakresie odprowadzania
i oczyszczania Êcieków komunalnych w Polsce w celu wype∏nienia
zobowiàzaƒ przyj´tych w Traktacie
Akcesyjnym oraz postanowieƒ
dyrektywy 91/271/EWG. Program
ten okreÊla wykaz aglomeracji
o RLM1 wi´kszej od 2 000 wraz
z jednoczesnym wykazem niezb´dnych przedsi´wzi´ç, jakie nale˝y
zrealizowaç w tych aglomeracjach
w zakresie budowy, rozbudowy
i/lub modernizacji oczyszczalni
Êcieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych w terminie
do koƒca 2015 r. Realizacja ca∏ego
Programu podzielona zosta∏a na
cztery horyzonty czasowe, tj. lata:
2003-2005, 2006-2010, 2011-2013
oraz 2014-2015.
Przeprowadzona w 2005 r. aktualizacja KPOÂK i zatwierdzona przez
Rad´ Ministrów w dniu 7 czerwca
2005 r. obejmuje 1577 aglomeracje
w tym:
➢ 76 aglomeracji > 100 000 RLM,
➢ 383 aglomeracji 15 000÷100 000
RLM,
➢ 1118 aglomeracji 2 000÷15 000
RLM.
Koszt tego Programu wg aktualizacji z 2005 r. wynosi 42,6 mld z∏.

Program wyposa˝ania
aglomeracji
w oczyszczalnie Êcieków
i systemy kanalizacyjne
Drugim programem b´dàcym instrumentem porzàdkujàcym zobowiàzania w zakresie realizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG jest Program wyposa˝enia aglomeracji
poni˝ej 2000 RLM w oczyszczalnie Êcieków i systemy kanalizacji
sanitarnej. Stanowi on uzupe∏nienie
do Krajowego programu oczyszczania Êcieków komunalnych. Program
ten zawiera wykaz aglomeracji
o RLM poni˝ej 2000 na terenie,
których istnia∏a w 2004 r. sieç kanalizacji zbiorczej i które powinny
byç wyposa˝one w oczyszczalnie
zapewniajàce odpowiednie (pe∏ne
biologiczne lub równowa˝ne)
oczyszczanie Êcieków w terminie
do koƒca 2015 r. Program ten
obejmuje 379 aglomeracji a koszt
jego realizacji wynosi 0,82 mld z∏.
Charakteryzujàc oba programy w zakresie odprowadzania i oczyszczania Êcieków z aglomeracji wg ich
stanu na koniec 2005 r. stwierdziç
nale˝y, ˝e obejmujà one 2008 aglomeracji zamieszka∏ych przez 32 mln
mieszkaƒców tj. 84% ludnoÊci Polski, w tym 100% ludnoÊci miast
i 60% ludnoÊci wiejskiej. Liczba
wyznaczonych aglomeracji, w których rozwiàzanie problemów gospodarki Êciekowej obj´te jest krajowymi programami oczyszczania
Êcieków, jest istotnie mniejsza od
liczby gmin w Polsce. Na ogólnà
liczb´ 2478 gmin wyznaczono jak
wskazano wy˝ej 2008 aglomeracji,
w tym ponad 300 po∏o˝onych jest
na obszarze kilku gmin, a tak˝e
w blisko 100 gminach wyznaczono
po kilka aglomeracji.
Program wyposa˝ania
zak∏adów przemys∏u
rolno-spo˝ywczego
Trzeci z programów: „Program wyposa˝enia zak∏adów przemys∏u

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2009

13

Nr 6/2009
rolno-spo˝ywczego o wielkoÊci
4000 RLM, odprowadzajàcych
Êcieki bezpoÊrednio do wód,
w urzàdzenia zapewniajàce wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód” obejmuje
114 zak∏adów ró˝nych bran˝ przemys∏u rolno-spo˝ywczego generujàcych ∏adunek zanieczyszczeƒ biodegradowalnych ok. 3 mln RLM.
Ze wzgl´du na rozwiàzanie problemów gospodarki Êciekowej
w wi´kszoÊci zak∏adów niezb´dne
nak∏ady na jej uporzàdkowanie
oszacowano na ok. 0,150 mld z∏.
Przeprowadzona w 2007 r. ocena
realizacji KPOÂK na podstawie
sprawozdaƒ wojewodów za 2006 r.
wykaza∏a, ˝e:
➢ wymagania dyrektywy 91/271
EWG w zakresie usuwania zanieczyszczeƒ biodegradowalnych
spe∏nione sà w 883 aglomeracjach,
➢ redukcj´ ∏adunku zanieczyszczeƒ szacuje si´ na poziomie
69,3%.

WielkoÊci powy˝sze wskazujà na
spe∏nienie w 2006 r. wymagaƒ
Traktatu Akcesyjnego pod wzgl´dem liczby aglomeracji i roczne
opóênienie w przypadku redukcji
∏adunku zanieczyszczeƒ bioegradowalnych.
Potrzeba kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Âcieków Komunalnych wynika z zaawansowania prac prowadzonych
w gminach i urz´dach wojewódzkich w celu wykonania rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji.
Dodatkowym stymulatorem realizacji tego rozporzàdzenia jest kryterium warunkujàce ubieganie si´
przez gminy o dofinansowanie wyposa˝ania aglomeracji w system
kanalizacyjny i oczyszczalnie Êcieków: umieszczenie w Krajowym
Programie Oczyszczania Âcieków
Komunalnych gminy, w której
znajduje si´ zidentyfikowana aglo-

meracja lub gmin, je˝eli aglomeracja znajduje si´ w kilku gminach.
Kryterium to ma zastosowanie w odniesieniu do:
➢ Êrodków pomocowych Unii
Europejskiej:
– Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko”
w ramach Programu SpójnoÊci UE,
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
16 regionalnych programów
operacyjnych,
– Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego;
➢ krajowych funduszów ekologicznych:
– Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej,
– Wojewódzkich funduszów
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
– EKOFUNDUSZU.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Wykroczenia zwiazane z ustawà o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach
Do grupy ustaw zwiàzanych
z odpadami zalicza si´ tak˝e ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Ustawa ta kilkakrotnie nowelizowana, zawiera
w art. 10 trzy typy wykroczeƒ.

Pierwszy typ uj´ty w art. 10 ust. 1,
potraktowany jako najpowa˝niejszy,
gdy˝ zagro˝ony nie tylko grzywnà,
lecz i aresztem, polega na prowadzeniu bez wymaganego zezwolenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 7,
tj. dzia∏alnoÊci w zakresie:
1) odbierania odpadów komnalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci;
2) opró˝niania zbiorników bezod-
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p∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych;
3) ochrony przed bezdomnymi
zwierz´tami;
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzàt, a tak˝e grzebowisk i spalarni zw∏ok zwierz´cych i ich cz´Êci.
Znamiona wykroczenia z art. 10
ust. 1 ustawy wyczerpuje prowadzenie którejÊ ze wskazanych rodzajów
dzia∏alnoÊci:
1) bez wystàpienia o udzielenie
zezwolenia;
2) mimo odmowy zezwolenia;
3) po up∏ywie terminu wa˝noÊci
zezwolenia;
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4) mimo cofni´cia zezwolenia.
Je˝eli zobowiàzanym do uzyskania
zezwolenia jest przedsi´biorca b´dàcy
osobà prawnà lub jednostkà organizacyjnà, za wykroczenie z art. 10
ust. 1 odpowiada ta osoba fizyczna,
która zobowiàzana by∏a do uzyskania zezwolenia. Jest to wykroczenie
formalne, niezale˝ne od jakichkolwiek skutków. Sam brak zezwolenia przesàdza o jego istocie.
Drugim typem wykroczenia uj´tym
w art. 10 ust. 2 i zagro˝onym tylko
karà grzywny jest niewykonywanie
obowiàzków wymienionych w art. 5
ust. 1, tj.:
www.dashofer.pl
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1) wyposa˝enia nieruchomoÊci
w urzàdzenia s∏u˝àce do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywania tych urzàdzeƒ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzàdkowym i technicznym;
2) przy∏àczenia nieruchomoÊci do
istniejàcej sieci kanalizacyjnej
lub, w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa˝enia nieruchomoÊci w zbiornik bezodp∏ywowy nieczystoÊci ciek∏ych lub
w przydomowà oczyszczalni´
Êcieków bytowych, spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w przepisach odr´bnych; przy∏àczenie
nieruchomoÊci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiàzkowe,
je˝eli nieruchomoÊç jest wyposa˝ona w przydomowà oczyszczalni´ Êcieków spe∏niajàcà
wymagania okreÊlone w przepisach odr´bnych;
3) zbierania powsta∏ych na terenie
nieruchomoÊci odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystoÊci ciek∏ych w zbiornikach bezodp∏ywowych;
3b)pozbywanie si´ zebranych na
terenie nieruchomoÊci odpadów
komunalnych oraz nieczystoÊci
ciek∏ych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odr´bnymi;
4) uprzàtni´cia b∏ota, Êniegu, lodu
i innych zanieczyszczeƒ z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy czym za taki
chodnik uznaje si´ wydzielonà
cz´Êç drogi publicznej s∏u˝àcà
do ruchu pieszego po∏o˝onà bezpoÊrednio przy granicy nieruchomoÊci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie jest obowiàzany do
uprzàtni´cia chodnika, na którym jest dopuszczony p∏atny
postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;
5) realizacji innych obowiàzków
okreÊlonych w regulaminie.
www.dashofer.pl

Na podstawie art. 4 ustawy o czystoÊci i porzàdku rada gminy jest
zobowiàzana, po zasi´gni´ciu opinii
powiatowego inspektora sanitarnego,
uchwaliç regulamin utrzymania
czystoÊci i porzàdku na terenie
gminy. Regulamin jest aktem prawa
miejscowego, okreÊlajàcym szczegó∏owe zasady utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie gminy dotyczàce:
1) wymagaƒ w zakresie utrzymania
czystoÊci i porzàdku na terenie
nieruchomoÊci obejmujàcych:
a) prowadzenie we wskazanym
zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstajàcych w gospodarstwach
domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów
z remontów,
b) uprzàtanie b∏ota, Êniegu,
lodu i innych zanieczyszczeƒ
z cz´Êci nieruchomoÊci s∏u˝àcych do u˝ytku publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów
samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemnoÊci
urzàdzeƒ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomoÊci oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urzàdzeƒ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzàdkowym i technicznym,
przy uwzgl´dnieniu:
a) Êredniej iloÊci odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych
bàdê w innych êród∏ach,
b) liczby osób korzystajàcych
z tych urzàdzeƒ;
3) cz´stotliwoÊci i sposobu pozbywania si´ odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych
z terenu nieruchomoÊci oraz
z terenów przeznaczonych do
u˝ytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegajàcych
biodegradacji dopuszczonych

5)

6)

7)

8)

do sk∏adowania na sk∏adowiskach odpadów;
innych wymagaƒ wynikajàcych
z gminnego planu gospodarki
odpadami;
obowiàzków osób utrzymujàcych
zwierz´ta domowe, majàcych
na celu ochron´ przed zagro˝eniem lub ucià˝liwoÊcià dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do
wspólnego u˝ytku;
wymagaƒ utrzymywania zwierzàt gospodarskich na terenach
wy∏àczonych z produkcji rolniczej, w tym tak˝e zakazu ich
utrzymywania na okreÊlonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomoÊciach;
wyznaczania obszarów podlegajàcych obowiàzkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

Sprawcà wykroczenia z art. 10 ust.
2 jest przede wszystkim w∏aÊciciel
nieruchomoÊci, gdy˝ do niego kierowane sà obowiàzki okreÊlone
w art. 5 ust. 1. Je˝eli takim w∏aÊcicielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, za wykroczenie
odpowiada ta osoba fizyczna, na
której w strukturze osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej cià˝à
obowiàzki utrzymania czystoÊci
i porzàdku, a gdyby takiej osoby
nie wyznaczono – w∏aÊciwy organ
(prezes, dyrektor, kierownik itp.)
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Ale w Êwietle kolejnego
ust. 2 art. 5 okazuje si´, ˝e nie tylko
w∏aÊciciel nieruchomoÊci odpowiada
za wykroczenie z art. 10 ust. 2.
Je˝eli bowiem art. 5 ust. 2 stanowi,
˝e wykonywanie obowiàzków,
o których mowa w ust. 1, na terenie
budowy nale˝y do kierownika budowy, to oczywiste jest, ˝e kierownik
budowy odpowiada za wykroczenie z art. 10 ust. 2.
Trzecim typem wykroczenia z nowego art. 10 ust. 2a jest niewykonywanie obowiàzków okreÊlonych
w regulaminie. Wykroczenie to zagro˝one jest wy∏àcznie grzywnà.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2009

15

Nr 6/2009
Uj´cie art. 10 ust. 2a jest najszersze
z mo˝liwych – wykroczeniem jest
naruszenie ka˝dego postanowienia
regulaminu wydanego na podstawie

?

art. 4, je˝eli tylko treÊcià takiego
postanowienia jest okreÊlenie obowiàzku. Sprawcà wykroczenia mo˝e
byç ka˝dy, do kogo obowiàzek jest

kierowany. Wykroczenie z art. 10
ust. 2a ma charakter formalny, odpowiedzialnoÊç nast´puje bez wzgl´du
na jakiekolwiek skutki.
■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany w zakresie finansowaniu du˝ych inwestycji Êrodowiskowych przewiduje Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego?
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wystàpi∏o z propozycjà przesuni´cia progu du˝ych projektów
dla inwestycji Êrodowiskowych
z 25 mln do 50 mln euro.
Zrealizowanie tego postulatu wymaga
przede wszystkim decyzji ze strony
Komisji Europejskiej oraz zgody
paƒstw cz∏onkowskich. Jak podaje
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w wyniku dotychczasowych
dyskusji i ustaleƒ wiele paƒstw
cz∏onkowskich popar∏o propozycj´.
Zgodnie z art. 39 rozporzàdzenia
1083/2006/WE inwestycje finansowane ze Êrodków unijnych podzielone sà na dwa rodzaje: zwyk∏e oraz
du˝e. Ró˝nica pomi´dzy projektami
realizowanymi w ramach poszczególnych inwestycji wynika m.in.
z procedury przyznawania Êrodków
finansowych. Realizacja du˝ych
projektów inwestycyjnych, czyli
przekraczajàcych 50 mln euro,
wymaga zgody Komisji Europejskiej. W przypadku inwestycji Êrodowiskowych próg ten wynosi jednak
25 mln euro, czyli jest o po∏ow´

ni˝szy. Dla przedsi´biorców oraz
jednostek samorzàdu terytorialnego realizujàcych du˝e inwestycje
Êrodowiskowe, których kwota nawet
nieznacznie przekracza 25 mln euro,
oznacza to wyd∏u˝enie okresu oczekiwania na przyznanie Êrodków
finansowych, poniewa˝ ostateczna
decyzja nale˝y do Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postuluje podniesienie progu
du˝ych inwestycji Êrodowiskowych,
które nie wymagajà zgody Komisji
Europejskiej, z 25 do 50 mln euro.
Wymaga to wprowadzenia zmian
we wspomnianym ju˝ rozporzàdzeniu 1083/2006/WE, a wi´c uruchomienia wspólnotowego procesu
decyzyjnego, w którym inicjatyw´
ustawodawczà posiada Komisja
Europejska.
Ministerstwo szacuje, ˝e zmiany
mog∏yby wejÊç w ˝ycie do koƒca
tego roku. Proces decyzyjny w sprawie nowelizacji dotyczàcej du˝ych
inwestycji ekologicznych zostanie
uruchomiony po stworzeniu projektu

zmian rozporzàdzenia. Gdyby taki
projekt powsta∏ do koƒca czerwca,
móg∏by zostaç przedstawiony paƒstwom cz∏onkowskim podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej
w lipcu tego roku.
Podniesienie progu dla du˝ych
inwestycji Êrodowiskowych usprawni∏oby procedur´ ubiegania si´
o Êrodki finansowe z funduszy
unijnych, np. w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. Zmiany mog∏yby u∏atwiç
realizacj´ inwestycji komunalnych,
których koszty obejmujà kwot´ od
25 do 50 mln euro. Wówczas do
grupy inwestycji niewymagajàcych
zgody Komisji Europejskiej na realizacj´ mog∏yby zostaç zaliczone
takie projekty jak budowa spalarni
odpadów, zak∏adów przetwarzania
odpadów, oczyszczalni Êcieków
czy te˝ przyjaznej Êrodowisku infrastruktury energetycznej, np. zak∏adów produkujàcych energi´ z biomasy, pod warunkiem spe∏nienia
kryterium kosztów.
■
Redakcja
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