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■ Porady prawne
●

Celem Aneksu jest uproszczenie
procedur wspó∏finansowania LIFE+
przez odejÊcie od systemu udzielania promes dofinansowania przedsi´wzi´cia na rzecz jednoczesnego
sk∏adania:
➢ Uproszczonego wniosku o dofinansowanie przedsi´wzi´cia
LIFE+ ze Êrodków NFOÂiGW,
do którego za∏àcznikiem b´dzie
kompletny wniosek do LIFE+.
➢ Kompletnego wniosku do Instrumentu Finansowego LIFE+
w wersji elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami KE.
Idea LIFE+ ma byç rozpowszechniana przez dzia∏alnoÊç punktu

informacyjnego, prowadzenie warsztatów przygotowania wniosków
oraz przeglàd przygotowanych wniosków do LIFE+, umo˝liwiajàcy wnioskodawcom popraw´ projektów tu˝
przed up∏ywem ostatecznego terminu
ich z∏o˝enia. Ma to na celu podniesienie jakoÊci wniosków do LIFE+
oraz przyspieszenie procesu wst´pnej oceny formalnej prowadzonej
przez Krajowy Punkt Kontaktowy.
Ocena wniosków o dofinansowanie
ze Êrodków NFOÂiGW b´dzie si´
koƒczy∏a akceptacjà przez Zarzàd
NFOÂiGW „Listy wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç LIFE+
spe∏niajàcych kryteria wyboru”.
B´dzie to podstawà do podpisania
przez Prezesa Zarzàdu NFOÂiGW
formularza A6 wniosku do LIFE+,
poÊwiadczajàcego wst´pnie wol´
wspó∏finansowania projektów ze
Êrodków NFOÂiGW.
Na póêniejszym etapie oceny wniosków przez Komisj´ Europejskà wnioskodawcy, którzy po zakoƒczeniu
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Polecam artyku∏y z dzia∏u Porady prawne, omawiajàcy terminy uiszczania op∏at
za korzystnie ze Êrodowiska. Jednà
z nich nale˝y wnieÊç do 30 czerwca.

Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce czerwcowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.

Tematem numeru sà koszty kompensacji przyrodniczej ponoszone w ramach Natury 2000.

W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o nowych zasadach dofinansowania
projektu Life+ oraz o za∏o˝eniach ustaw
odnoÊnie do op∏at za odpady.

www.dashofer.pl

www.dashofer.pl

W dziale Finanse znajdà Paƒstwo artyku∏y omawiajàce mo˝liwoÊç otrzymania pomocy finansowej na odtworzenie potencja∏u produkcji leÊnej.

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i b´dà pomocne
w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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fazy rewizji wniosku otrzymajà proÊb´
KE o przekazanie elektronicznej
wersji wniosku, b´dà sk∏adaç do
NFOÂiGW aktualizacj´ wniosku
o dofinansowanie. Na podstawie
ostatecznej wersji wniosku Zarzàd
NFOÂiGW, a gdy jest to wymagane
równie˝ Rada Nadzorcza NFOÂiGW,
podejmie decyzj´ w sprawie udzielenia dofinansowania.
Decyzja Zarzàdu lub odpowiednio
RN b´dzie stanowi∏a podstaw´ do

podpisania odpowiednich formularzy wniosków przesy∏anych do KE,
jako potwierdzonego zobowiàzania
wspó∏finansowania projektów.
Planowane jest, aby wnioskodawcy,
którzy b´dà chcieli otrzymaç wspó∏finansowanie ze Êrodków NFOÂiGW,
w bie˝àcym roku mogli sk∏adaç
wnioski o dofinansowanie ze Êrodków
NFOÂiGW oraz wnioski do LIFE+
trzy tygodnie przed terminem
sk∏adania wniosków do LIFE+,

wyznaczonym przez Komisj´ Europejskà w Zaproszeniu do sk∏adania
wniosków. Nowe wnioski o dofinansowanie NFOÂiGW majà zawieraç
krótkie informacje dotyczàce wnioskodawców, pozwalajàce na zarejestrowanie wniosku, do których za∏àcznikiem b´dzie kompletny wniosek do LIFE+.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie www.nfosigw.gov.pl. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Op∏aty za odpady – za∏o˝enia ustaw
Trwajà prace nad za∏o˝eniami do
nowej Ustawy o odpadach oraz
projektu Ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach.

Za∏o˝enia do projektu
Ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku
w gminach

Zgodnie z za∏o˝eniami do nowej
Ustawy o odpadach ma zostaç
zwi´kszona stawka za sk∏adowanie
odpadów. Ma to na celu zmobilizowanie do szukania innych metod
zagospodarowania odpadów ni˝
ich sk∏adowanie. Planowane jest
okreÊlenie górnej stawki op∏aty za
sk∏adowanie na poziomie 400 z∏ za
umieszczenie 1 Mg odpadów na
sk∏adowisku. Stawki za selektywnie zebrane odpady komunalne b´dà
ni˝sze.

Zgodnie z za∏o˝eniami ma zostaç
wprowadzona dobrowolnoÊç w wyborze przez gminy systemu odbioru
odpadów od mieszkaƒców. Rada
gminy, za pomocà stosownej uchwa∏y, b´dzie mog∏a przejàç wszystkie lub cz´Êç obowiàzków w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych,
bez koniecznoÊci przeprowadzania
referendum.
Jednostki, które si´ na to nie zdecydujà, b´dà funkcjonowa∏y na dotych-

czasowych zasadach. Jednak zostanà
na∏o˝one na nie nowe obowiàzki
w zakresie osiàgni´cia okreÊlonych
w drodze rozporzàdzenia poziomów
odzysku i recyklingu Êmieci oraz
redukcji odpadów biodegradowalnych, a tak˝e w zakresie sprawozdawczoÊci oraz przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych.
Op∏ata Êmieciowa
Op∏ata Êmieciowa, wnoszona przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, ma byç
g∏ównym êród∏em finansowania
nowego systemu.
W zale˝noÊci od modelu przyj´tego
w danej gminie, b´dzie pobierana
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przez gmin´ lub wybrany bezpoÊrednio przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci podmiot odbierajàcy odpady
komunalne. W op∏acie zostanà
uwzgl´dnione m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku,
w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania Êmieci.
Wed∏ug Ministerstwa Ârodowiska
nie b´dzie znacznych podwy˝ek op∏at.
Opierajàc si´ na doÊwiadczeniach
gmin, które w drodze referendum
przej´∏y obowiàzki zwiàzane z odbiorem odpadów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, op∏aty za wywóz Êmieci
w tych jednostkach zmniejszy∏y si´ lub
pozosta∏y na tym samym poziomie.
Op∏ata b´dzie przeznaczona na
pokrywanie kosztów stworzenia
i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
m.in. zu˝ytego sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego, zu˝ytych baterii,
chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, do których w∏aÊciciele nieruchomoÊci mogà bezp∏atnie oddawaç powy˝sze odpady
komunalne.
Gminy, które nie podejmà stosownej uchwa∏y, b´dà zobowiàzane do
tworzenia takich punktów w sposób zapewniajàcy ∏atwoÊç dost´pu
dla wszystkich mieszkaƒców.
W zale˝noÊci od przyj´tego w gminie
systemu, za osiàgni´cie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów
biodegradowalnych b´dzie odpowiadaç bezpoÊrednio gmina (w przypadku przej´cia strumienia odpadów)
lub przedsi´biorca odbierajàcy
odpady komunalne (w pozosta∏ych
przypadkach).

Kary
Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu administracyjnych
kar pieni´˝nych. Majà one na celu
motywowaç zarówno gminy, jak
i inne podmioty bioràce udzia∏ w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi do przestrzegania
wprowadzonych zasad.
WIOÂ b´dzie móg∏ na∏o˝yç kar´ na
gmin´, która nie osiàgnie okreÊlonych poziomów odzysku i recyklingu
oraz redukcji odpadów ulegajàcych
biodegradacji. Kara b´dzie naliczana
za ka˝dà ton´ odpadów komunalnych, przekraczajàcych poziomy
okreÊlone w rozporzàdzeniu, w wysokoÊci równowartoÊci op∏aty za
sk∏adowanie tych odpadów.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Inauguracja sieci ENEA w Polsce
Sieç ENEA (European Network of
Environmental Authorities) zosta∏a
za∏o˝ona we wrzeÊniu 2004 roku
przez Komisj´ Europejskà z udzia∏em paƒstw cz∏onkowskich. Wspomaga ona integracj´ ochrony
Êrodowiska i zrównowa˝onego
rozwoju w ramach polityki regionalnej – programów operacyjnych
realizowanych przez kraje cz∏onkowskie oraz kraje kandydujàce
do akcesji. Do sieci ENEA do∏àczy∏a równie˝ Polska.

Za utworzenie sieci w Polsce odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja
Ochrony Ârodowiska, jako instytucja posiadajàca w∏aÊciwe kompetencje, oraz delegatury regionalne,
dajàce mo˝liwoÊç koordynacji sieci
w terenie.
Cele
Sieç ENEA ma na celu kreowanie
oraz inspirowanie wymiany wiedzy
www.dashofer.pl

i doÊwiadczeƒ mi´dzy krajami cz∏onkowskimi – instytucjami wdra˝ajàcymi fundusze UE do integrowania
wymiaru Êrodowiskowego w ramach
realizacji polityki spójnoÊci wdra˝anej w krajach UE. JednoczeÊnie
organizacja ta, jako jeden z celów,
zak∏ada tworzenie podobnych sieci
w krajach cz∏onkowskich. Sieç krajowa funkcjonuje mi´dzy innymi
w Hiszpanii (RED), Grecji oraz we
W∏oszech (RETE).
Zasadniczym zadaniem sieci w Polsce
jest wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy
szczeblem regionalnym a krajowym
odnoÊnie do istotnych zagadnieƒ
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
w tym m.in. dobrych praktyk zwiàzanych z ocenà oddzia∏ywania na Êrodowisko, zarzàdzaniem obszarami
Natura 2000, zapobieganiem konfliktom spo∏ecznym i wywieranie
wp∏ywu na przysz∏y kszta∏t polityki
spójnoÊci w odniesieniu do nowej
perspektywy finansowej 2007-2020.

Funkcje sieci
Do najwa˝niejszych funkcji sieci
w Polsce nale˝à:
➢ wspó∏praca w celu uwzgl´dnienia kwestii Êrodowiskowych
w programowaniu przysz∏ej
perspektywy finansowej,
➢ promocja i pomoc w osiàgni´ciu zgodnoÊci z europejskimi
i krajowymi przepisami w dziedzinie ochrony Êrodowiska,
➢ w∏àczanie kwestii ochrony Êrodowiska do dzia∏aƒ wspó∏finansowanych przez regionalne programy rozwoju i/lub fundusze UE,
w celu promowania zrównowa˝onego rozwoju regionalnego,
➢ usprawnienie wspó∏pracy z instytucjami zarzàdzajàcymi funduszami UE na etapie przygotowania oraz wdra˝ania projektów,
➢ wspó∏praca z krajami UE w celu
wymiany doÊwiadczeƒ i korzystanie z najlepszych praktyk,
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➢ wspó∏praca z organizacjami po-

➢ usprawnienie procesu konsultacji

zarzàdowymi w celu unikni´cia
ewentualnego konfliktu ekologicznego, a tak˝e wys∏uchania
potrzeb „drugiej strony”,
➢ doradztwo i szkolenia dla beneficjentów z aplikowania o Êrodki
EU,

spo∏ecznych,
➢ poprawa jakoÊci raportów Êrodowiskowych,
➢ stworzenie w ramach sieci sektorowych grup roboczych w obr´bie
Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Ârodowiska (RDOÂ).

Funkcjonowanie sieci w Polsce
b´dzie finansowane ze Êrodków
Programu Pomoc Techniczna.
Wi´cej informacji znajduje si´ na
stronie internetowej www.mos.gov.pl.
Redakcja

AktualnoÊci
Gospodarka odpadami – wkrótce zostanie og∏oszony nowy konkurs
Ministerstwo Ârodowiska planuje
og∏oszenie naboru wniosków
o dofinansowanie z Funduszu
SpójnoÊci w trybie konkursowym
dla dzia∏ania 2.1. „Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
odpadów niebezpiecznych”.

Kwota Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów z∏o˝onych w ramach planowanego
naboru b´dzie równa ∏àcznej kwocie
oszcz´dnoÊci na projektach w ramach
dzia∏ania 2.1 POIiÂ, które zmienià
wartoÊç dofinansowania lub zostanà
usuni´te z Listy projektów indy-

widualnych.
Rodzaj podmiotów,
które mogà ubiegaç si´
o dofinansowanie
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach realizacji obowiàzków w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
Rodzaj projektów
podlegajàcych
dofinansowaniu

W ramach dzia∏ania wspierane b´dà
przede wszystkim zak∏ady zagospodarowania odpadów.
Zak∏ady zagospodarowania odpadów powinny mieç przepustowoÊç
wystarczajàcà do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszka∏ego przez minimum
150 tys. mieszkaƒców i powinny
spe∏niaç w zakresie technicznym kryteria najlepszych dost´pnych technik.
Informacje dotyczàce naboru wniosków zostanà opublikowane na stronie internetowej: www.mos.gov.pl.
Redakcja

AktualnoÊci
Pomoc finansowa na przeciwdzia∏anie powodzi i jej skutkom
Wojewódzkie fundusze oraz Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej zadeklarowa∏y blisko 400 milionów
z∏otych na realizacj´ przedsi´wzi´ç komunalnych na terenach
dotkni´tych powodzià.

∏owych w ubieg∏ych latach, fundusze ochrony Êrodowiska okreÊlà
ostateczny zakres i form´ dofinansowania tych zadaƒ. Pomoc finansowa zaoferowana zostanie po podsumowaniu szkód przez w∏aÊciwych wojewodów i marsza∏ków.

Pomoc finansowa ma byç w formie
dotacji i po˝yczek. NFOÂiGW
zaproponowa∏ równie˝ wojewódzkim funduszom stosowanie uproszczonego formularza wniosku o udzielenie dofinansowania na ten cel.

Kto b´dzie rozpatrywaç
wnioski?

Opierajàc si´ na sprawdzonych
mechanizmach i doÊwiadczeniach
wypracowanych podczas poprzednich powodzi i innych kl´sk ˝ywio-

4

Najbli˝sze fundusze wojewódzkie
oraz NFOÂiGW zajmà si´ rozpatrywaniem wniosków na usuwanie
skutków powodzi przez samorzàdy
i spó∏ki komunalne. Natomiast wnioski dotyczàce dofinansowania usuwania skutków osuwisk ziemnych
b´dzie rozpatrywaç Narodowy Fun-
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dusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie finansowe
Zgodnie z zapowiedziami NFOÂiGW
pierwszych kilka milionów z∏otych
ma zostaç przeznaczone na wsparcie akcji ratowniczych, a nast´pnie
na odbudow´ infrastruktury chroniàcej Êrodowisko, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem urzàdzeƒ hydrotechnicznych, a tak˝e na remonty
oczyszczalni Êcieków i uszkodzonych
sieci kanalizacyjnych. Ostateczny
zakres pomocy b´dzie uzale˝niony
od skali zniszczeƒ.
Tak˝e w tym roku b´dzie realizowww.dashofer.pl
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wane wsparcie kolejnymi 21 milionami z∏otych, przeznaczonymi na
refundacj´ skutków powodzi z roku ubieg∏ego. Ponad 91 milionów
z∏otych dofinansowania z funduszu jeszcze w tym roku dostanie
Paƒstwowa S∏u˝ba Hydrologiczno-Meteorologiczna. Przez ostatnie trzy lata otrzyma∏a wsparcie
z NFOÂiGW w wysokoÊci ponad
120 milionów z∏otych.

W ramach III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko w bie˝àcym roku planuje
si´ podpisanie kilkunastu kolejnych
umów wspierajàcych bezpieczeƒstwo przeciwpowodziowe, odbudow´
obiektów hydrotechnicznych, modernizacj´ wa∏ów przeciwpowodziowych, polderów oraz popraw´ bezpieczeƒstwa powodziowego ˚u∏aw,
Dolnego Âlàska, Doliny Wis∏y na

Podkarpaciu i w Âwi´tokrzyskiem,
czy stopnia wodnego we W∏oc∏awku.
Narodowy Fundusz ju˝ dzisiaj jest
gotowy do wsparcia finansowego
przedsi´wzi´ç mogàcych pomóc
mieszkaƒcom zalanych i podtopionych regionów w szybszym powrocie do normalnej egzystencji.
■
Redakcja

Porady prawne
Termin uiszczania op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
Do 31 lipca nale˝y uiÊciç op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska
i przed∏o˝yç wykaz zawierajàcy
informacje oraz dane, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci op∏aty.
W przypadku niektórych op∏at,
termin ten jest jednak inny.

ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub
hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
➢ iloÊci i rodzaju sk∏adowanych
odpadów.

Zgodnie z art. 273.1 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska ponoszona
jest za:
➢ wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza,
➢ wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi,
➢ pobór wód,
➢ sk∏adowanie odpadów.

Na sk∏adowisku odpadów, na którym
umieszcza si´ i z którego wydobywa
si´ odpady tego samego rodzaju,
podstawà do naliczenia op∏at jest
ró˝nica mi´dzy masà odpadów
umieszczonych na sk∏adowisku
a masà odpadów wydobytych ze sk∏adowiska – w ciàgu roku kalendarzowego. Je˝eli ró˝nica jest liczbà
ujemnà, to przyjmuje si´ wartoÊç 0.

WysokoÊç przedmiotowych op∏at
zale˝y od:
➢ iloÊci i rodzaju gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza,
➢ iloÊci i jakoÊci pobranej wody
oraz od tego, czy pobrano wod´
powierzchniowà czy podziemnà,
a tak˝e od jej przeznaczenia,
➢ iloÊci, stanu i sk∏adu Êcieków
wprowadzonych do wód lub do
ziemi oraz od ich rodzaju,
➢ temperatury Êcieków, w przypadku wód ch∏odniczych,
➢ wielkoÊci, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane sà Êcieki (wody
opadowe i roztopowe),
➢ rodzaju substancji zawartych
w Êciekach i ich iloÊci albo od
wielkoÊci produkcji ryb innych

Miejsce wnoszenia op∏at

www.dashofer.pl

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ustala we w∏asnym zakresie wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi jà na
rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego ze wzgl´du na miejsce
korzystania ze Êrodowiska.
W przypadku op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
wynikajàcych z eksploatacji urzàdzeƒ (przez które rozumie si´ niestacjonarne urzàdzenie techniczne,
w tym Êrodki transportu), op∏aty te
wnosi si´ na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce rejestracji podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.

Termin wnoszenia op∏at

✔

PAMI¢TAJ!

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
wnosi op∏at´ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego pó∏rocza. Za I pó∏rocze 2010 r. nale˝noÊç
powinno uiÊciç si´ do 31 lipca br.

W przypadku op∏aty zrycza∏towanej za odprowadzane Êcieków pochodzàcych z chowu lub hodowli ryb
innych ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych, wnosi si´ jà
w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu produkcyjnego, to jest do
30 czerwca. Informacje o wielkoÊci
produkcji ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych i powierzchni u˝ytkowej stawu
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska powinien prowadziç za okres
od 1 maja do 30 kwietnia nast´pnego roku.
Je˝eli w danym roku kalendarzowym
na sk∏adowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego
odpady tego samego rodzaju, to podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
wnosi op∏at´ do 31 stycznia nast´pnego roku.
Termin i miejsce
przedk∏adania wykazów
Wraz z op∏atà podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska w podanych wy˝ej
terminach przedk∏ada marsza∏kowi
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województwa wykaz zawierajàcy
informacje i dane wykorzystane do
ustalenia wysokoÊci op∏at oraz wysokoÊç tych op∏at.
W przypadku odprowadzania Êcieków pochodzàcych z chowu lub
hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate
lub innych organizmów wodnych,
informacje przekazuje si´ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu okresu produkcyjnego, to
jest do 31 maja. Informacje o wielkoÊci produkcji ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych i powierzchni u˝ytkowej
stawu podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska powinien prowadziç za
okres od 1 maja do 30 kwietnia nast´pnego roku.
Wykaz zawierajàcy informacje o:
➢ iloÊci i jakoÊci pobranej wody
powierzchniowej i podziemnej,
➢ iloÊci, stanie i sk∏adzie Êcieków
wprowadzanych do wód lub do
ziemi

– wykorzystane do ustalenia wysokoÊci op∏at, przedk∏ada si´ tak˝e wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska do koƒca miesiàca
nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego
pó∏rocza.
W przypadku op∏at za sk∏adowanie
odpadów, wykaz na podstawie którego ustalono op∏aty, nale˝y przed∏o˝yç równie˝ wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce sk∏adowania odpadów.
Op∏ata podwy˝szona
i kara administracyja
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi op∏at´
podwy˝szonà za korzystanie ze Êrodowiska.

w pozwoleniu lub innej decyzji, podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ponosi, oprócz op∏aty, administracyjnà kar´ pieni´˝nà. Wnosi si´ jà
na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, który
wyda∏ decyzj´ w przedmiocie wymierzenia kary.

✔

WA˚NE!

Nie wnosi si´ op∏at z tytu∏u tych
rodzajów korzystania ze Êrodowiska,
których pó∏roczna wysokoÊç wnoszona na rachunek urz´du marsza∏kowskiego nie przekracza 400 z∏.

Sejmik województwa mo˝e, w drodze
aktu prawa miejscowego, uchwaliç
podwy˝szenie tej kwoty, jednak nie
wi´cej ni˝ do 50%.
■
Redakcja

§
W przypadku korzystania ze Êrodowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków okreÊlonych

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

Porady prawne
Emitowanie ha∏asu do Êrodowiska
Wed∏ug przepisów i zagadnieƒ
dotyczàcych ochrony s∏uchu ludzie
nie powinni byç nara˝eni na
ha∏as o podwy˝szonym poziomie,
zagra˝ajàcy ich zdrowiu, a samo
zjawisko ha∏asu jest jednym z najwa˝niejszych problemów w zakresie ochrony Êrodowiska na obszarze naszego kraju.

Pozwolenie na emitowanie ha∏asu do
Êrodowiska jest wymagane, gdy ha∏as
w Êrodowisku przekracza dopuszczalne
poziomy. Pozwolenie na emitowanie
ha∏asu do Êrodowiska nie jest wymagane, gdy ha∏as powstaje w zwiàzku
z eksploatacjà dróg, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portów lub z dzia∏alnoÊcià osoby fizycznej, nieb´dàcej przedsi´biorcà.
W przypadku stwierdzenia przez
organ w∏aÊciwy do wydania poz-
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wolenia na emitowanie ha∏asu do
Êrodowiska, i˝ poza zak∏adem przekroczone sà dopuszczalne poziomy
ha∏asu, organ, w drodze postanowienia, wzywa prowadzàcego zak∏ad
do przed∏o˝enia wniosku o wydanie
pozwolenia. Na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie.
Obowiàzek posiadania pozwolenia
na emitowanie ha∏asu do Êrodowiska
powstaje po up∏ywie 6 miesi´cy od
daty dor´czenia postanowienia.

➢
➢
➢

➢
➢

Wniosek o wydanie
pozwolenia na
emitowanie ha∏asu
Wniosek o wydanie pozwolenia na
emitowanie ha∏asu do Êrodowiska
powinien zawieraç:
➢ oznaczenie prowadzàcego instalacj´, jego adres zamieszkania
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➢
➢

➢

lub siedziby,
adres zak∏adu, na terenie którego
prowadzona jest eksploatacja
instalacji,
informacj´ o tytule prawnym do
instalacji,
informacj´ o rodzaju instalacji,
stosowanych urzàdzeniach i technologiach oraz charakterystyk´
technicznà êróde∏ powstawania
i miejsc emisji,
ocen´ stanu technicznego instalacji,
informacj´ o rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci,
opis mo˝liwych wariantów funkcjonowania instalacji,
bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materia∏ów, surowców i paliw, wraz ze schematem
technologicznym,
informacj´ o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez
www.dashofer.pl
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➢

➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢

➢
➢

instalacj´,
wielkoÊç i êród∏a powstania
albo miejsca emisji – aktualnych
i proponowanych – w trakcie
normalnej eksploatacji instalacji
oraz w warunkach odbiegajàcych
od normalnych, w szczególnoÊci
takich jak: rozruch, awaria, wy∏àczenia,
informacj´ o planowanych okresach funkcjonowania instalacji
w warunkach odbiegajàcych od
normalnych,
informacj´ o istniejàcym lub
przewidywanym oddzia∏ywaniu
emisji na Êrodowisko,
wyniki pomiarów emisji z istniejàcej instalacji,
zmiany wielkoÊci emisji, jakie
nastàpi∏y po wydaniu ostatniego
pozwolenia dla istniejàcej instalacji,
planowane dzia∏ania, w tym przewidywane Êrodki techniczne,
majàce na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji,
proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególnoÊci pomiaru lub ewidencjonowania
wielkoÊci emisji,
przewidywany sposób zakoƒczenia eksploatacji instalacji,
niestwarzajàcy zagro˝enia dla
Êrodowiska,
czas, na jaki ma byç wydane pozwolenie,
nale˝y do∏àczyç dokument potwierdzajàcy, ˝e wnioskodawca
jest uprawniony do wyst´powania w obrocie prawnym, je˝eli
prowadzàcy instalacj´ nie jest
osobà fizycznà,
nale˝y do∏àczyç wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli
zosta∏ sporzàdzony, oraz decyzj´
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je˝eli jej
uzyskanie by∏o wymagane,
streszczenie wniosku sporzàdzone w j´zyku niespecjalistycznym,
rozk∏ad czasu pracy êróde∏ ha∏asu
dla pory dnia i nocy,

www.dashofer.pl

➢ charakterystyk´ terenu, na którym usytuowany jest zak∏ad,
i terenów otaczajàcych, wynikajàcà z ustaleƒ miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
➢ aktualny stan akustyczny Êrodowiska wokó∏ zak∏adu,
➢ okreÊlenie poziomu mocy akustycznych êróde∏ ha∏asu,
➢ proponowane wartoÊci dopuszczalne poziomu ha∏asu emitowanego przez zak∏ad okreÊlone dla
pory dnia i nocy.
Administracyjne kary
pieni´˝ne
Ka˝dy podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska z przekroczeniem lub
naruszeniem warunków okreÊlonych
w pozwoleniu lub innej decyzji ponosi, oprócz op∏at, administracyjne
kary pieni´˝ne.
Na∏o˝ona kara mo˝e si´ wiàzaç
z przekroczeniem lub naruszeniem
warunków korzystania ze Êrodowiska w zakresie poziomów ha∏asu
okreÊlonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie ha∏asu lub pozwoleniu zintegrowanym.

✔

WA˚NE!

Do wymierzenia kary w drodze wydania decyzji uprawniony jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska,
który mo˝e stwierdziç przekroczenie
lub naruszenie na podstawie:
● kontroli, a w szczególnoÊci dokonanych w ich trakcie pomiarów
lub za pomocà innych Êrodków
dowodowych,
● pomiarów prowadzonych przez
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, zobowiàzany do dokonania takich pomiarów.

O stwierdzeniu przekroczenia lub
naruszenia na podstawie kontroli
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska, w terminie 21 dni od
wykonania pomiarów, zawiadamia
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
przekazujàc mu wyniki pomiarów.

Ze skargà na podmiot emitujàcy
nadmierny poziom ha∏asu mo˝na
si´ zwróciç do:
➢ Starostwa Powiatowego/Urz´du
Miejskiego,
➢ Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Ârodowiska,
➢ Policji lub Stra˝y Miejskiej.
Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha∏asu
Je˝eli stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu w porze dnia lub w porze nocy,
starosta (lub prezydent miasta) jest
zobowiàzany wydaç decyzj´ o dopuszczalnym poziomie ha∏asu emitowanego do Êrodowiska przez dany
podmiot.
Po 6 miesiàcach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska przeprowadza pomiary kontrolne ha∏asu
emitowanego do Êrodowiska przez
instalacje danego podmiotu (np. zak∏adu) i sprawdzi, czy nie nastàpi∏y
przekroczenia ustalonych wartoÊci,
tzn. czy zak∏ad dostosowa∏ si´ do
wymogów okreÊlonych w decyzji
i podjà∏ dzia∏ania zmierzajàce do
ograniczenia emisji ha∏asu (np. przez
budow´ ekranów wyg∏uszajàcych
ha∏as, ograniczy∏ czas pracy urzàdzeƒ emitujàcych ha∏as).

✔

WA˚NE!

Decyzj´ ustalajàcà dopuszczalne poziomy ha∏asu przenikajàcego do Êrodowiska wydaje si´, gdy ha∏as w Êrodowisku przekracza dopuszczalne
poziomy ustalone w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha∏asu w Êrodowisku.

W przypadku, gdy oka˝e si´, ˝e poza
zak∏adem przekroczone sà dopuszczalne poziomy ha∏asu, w∏aÊciwy
organ ustala dla zak∏adu w drodze
decyzji dopuszczalne poziomy ha∏asu,
od czego zak∏ad mo˝e si´ odwo∏aç.
Obowiàzek dotrzymania ustalonych
dopuszczalnych poziomów ha∏asu
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powstaje dopiero po up∏ywie 6 miesi´cy od daty dor´czenia zak∏adowi
powy˝szej decyzji. Decyzja powinna
zawieraç wartoÊci dopuszczalne
poziomu ha∏asu emitowanego przez
zak∏ad, okreÊlone odr´bnie dla pory
dnia i pory nocy.
Organem uprawnionym do bezpoÊredniego egzekwowania decyzji
Starosty jest WIOÂ. Mo˝e on na
zak∏ad na∏o˝yç kary administracyjne
za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu ha∏asu.
Kary pieni´˝ne ró˝nicujà si´ jednak w zale˝noÊci od:
1) pory dnia lub pory nocy,
2) wielkoÊci przekroczenia jednostkowej stawki kary za 1 dB
przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha∏asu, przenikajàcego
do Êrodowiska, dla nast´pujàcych wielkoÊci przekroczenia:
– od 1 do 5 dB,
– powy˝ej 5 do 10 dB,
– powy˝ej 10 do 15 dB,
– powy˝ej 15 dB.
Procedury i przepisy szczegó∏owe
dotyczàce wymierzania kar, odraczania i zmniejszania kar oraz przepisy
szczególne dotyczàce kar za emisj´
ha∏asu zawierajà art. 298-321 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska.

Decyzja ustalajàca
wymiar kary biegnàcej
Zgodnie z art. 300 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia,
na podstawie kontroli Wojewódzki
Inspektor Ochrony Ârodowiska
wydaje decyzj´ ustalajàcà wymiar
kary biegnàcej.
Wymiar kary biegnàcej ustala si´,
uwzgl´dniajàc przekroczenie lub
naruszenie w skali doby. W decyzji
ustalajàcej wymiar kary biegnàcej
okreÊla si´ wielkoÊç stwierdzonego
przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali doby albo godziny.
Kara biegnàca jest naliczana do czasu
stwierdzenia, na zasadach okreÊlonych w art. 299 ust. 1, zmiany wielkoÊci przekroczenia lub naruszenia.
Kara administracyjna ma na celu
zobligowanie podmiotu naruszajàcego normy do wykonania prac
ograniczajàcych emisj´ ponadnormatywnego poziomu ha∏asu.
JeÊli zak∏ad nadal narusza standardy,
inspektor ma równie˝ prawo wstrzymaç prac´ urzàdzeƒ powodujàcych
emisj´ ponadnormatywnego ha∏asu
do Êrodowiska. WysokoÊç kar okreÊla
Obwieszczenie M.P.2009.69.893 –

WysokoÊç stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania
Êcieków do wód lub do ziemi oraz
za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na rok 2010. Ustala
ono jednostkowe stawki kar.
JeÊli przekroczono dopuszczalny
poziom ha∏asu, maksymalnie nale˝y zap∏aciç 44,23 z∏/za ka˝dy dB,
w przypadku przekroczenia ha∏asu
powy˝ej 15 dB dla pory nocnej. Dla
porównania w 2009 roku stawka wynosi∏a 42,45 z∏ za ka˝dy dB (w odniesieniu to tych samych okolicznoÊci).
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

–

–

Podstawy prawne:
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 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha∏asu
w Êrodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826)
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania
Êcieków do wód lub do ziemi oraz za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na rok 2010 (M.P. z 2009 r.
Nr 69 poz. 893).

Porady prawne
Informacja o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz wysokoÊci
nale˝nych op∏at
Zgodnie z Ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska w terminie do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie ka˝dego pó∏rocza, a w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym na sk∏adowisku odpadów umieszczono odpady oraz
wydobyto z niego odpady tego
samego rodzaju – do dnia 31 stycznia nast´pnego roku, przedk∏ada
marsza∏kowi województwa wykaz
zawierajàcy informacje i dane wy-
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korzystane do ustalenia wysokoÊci
op∏at oraz wysokoÊç tych op∏at.

Zgodnie z Prawem ochrony Êrodowiska minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska zobowiàzany jest do
okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia wzoru wykazów zawierajàcych
informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at i sposób przedstawiania tych informacji oraz danych.
Od 1 lipca 2009 r. obowiàzuje Rozpo-
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rzàdzenie z dnia 18 czerwca w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje i dane o zakresie
korzystania ze Êrodowiska oraz
o wysokoÊci nale˝nych op∏at (Dz.U.
z 2009 r. Nr 97, poz. 816), dalej
zwane „rozporzàdzeniem”.
Dane przedk∏adane przez
podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska
Zgodnie z Prawem ochrony Êrodowiska dane przedk∏adane przez podwww.dashofer.pl
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miot korzystajàcy ze Êrodowiska
obejmujà:
➢ informacje o iloÊci i rodzajach
gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na
podstawie których okreÊlono te
iloÊci,
➢ informacje o iloÊci i jakoÊci pobranej wody powierzchniowej
i podziemnej,
➢ informacje o iloÊci, stanie i sk∏adzie Êcieków wprowadzanych
do wód lub do ziemi,
➢ informacje o wielkoÊci, rodzaju
i sposobie zagospodarowania
terenu, z którego odprowadzane sà
Êcieki obejmujàce wody opadowe
lub roztopowe, uj´te w otwarte
lub zamkni´te systemy kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwa∏ej
nawierzchni, w szczególnoÊci
z miast, portów, lotnisk, terenów
przemys∏owych, handlowych,
us∏ugowych i sk∏adowych, baz
transportowych oraz dróg i parkingów,
➢ informacje o wielkoÊci produkcji
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych oraz
powierzchni u˝ytkowej stawów
eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu
lub hodowli tych ryb lub tych
organizmów, za okres od 1 maja
roku rozpoczynajàcego cykl do
30 kwietnia roku nast´pujàcego
po zakoƒczeniu tego cyklu produkcyjnego.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska powinien prowadziç aktualizowanà co pó∏ roku ewidencj´,
zawierajàcà dane przedk∏adane
marsza∏kowi województwa.

✔

WA˚NE!

Przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nale˝y rozumieç przedsi´biorc´ w rozumieniu Ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280),
a tak˝e osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych, chowu lub hodowli
zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego
oraz osoby wykonujàce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

Wzory wykazów
Rozporzàdzenie okreÊla wzory wykazów zawierajàcych informacje
i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at, a tak˝e sposób przedstawiania tych informacji i danych.

✔

WA˚NE!

Wykazy prowadzi si´ w formie
pisemnej, w uk∏adzie tabelarycznym.

W za∏àcznikach do rozporzàdzenia
okreÊlone sà nast´pujàce wzory
wykazów:
➢ wzór wykazu zawierajàcego
zbiorcze zestawienie informacji
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at (okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia),
➢ wzór wykazu zawierajàcego
informacje o iloÊci i rodzajach
gazów lub py∏ów wprowadzanych do powietrza, dane, na
podstawie których okreÊlono te
iloÊci, oraz informacje o wysokoÊci nale˝nych op∏at (okreÊlony

w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia),
➢ wzór wykazu zawierajàcego
informacje o iloÊci i jakoÊci pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje
o wysokoÊci nale˝nych op∏at
(okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia),
➢ wzór wykazu zawierajàcego
informacje o Êciekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz
informacje o wysokoÊci nale˝nych op∏at (okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia),
➢ wzór wykazu zawierajàcego
informacje o sk∏adowanych odpadach oraz informacje o wysokoÊci nale˝nych op∏at (okreÊlony
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia).
Forma wykazów
Zgodnie z rozporzàdzeniem podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
przedk∏ada w∏aÊciwym organom
wykazy w formie pisemnej, przy
czym je˝eli podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska ma takà mo˝liwoÊç,
powinien przed∏o˝yç wykazy tak˝e
w formie elektronicznej na informatycznych noÊnikach danych.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

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 z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie wzorów wykazów
zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz
o wysokoÊci nale˝nych op∏at (Dz.U.
z 2009 r. Nr 97, poz. 816).

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

Napisz do Redakcji!
www.dashofer.pl

e-mail: kordowska@dashofer.pl
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Temat numeru

Koszty kompensacji przyrodniczej w ramach Natury 2000
Je˝eli zostanie wydane zezwolenie na podj´cie dzia∏aƒ mogàcych,
osobno lub w po∏àczeniu z innymi
dzia∏aniami, znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony
obszaru Natura 2000, to obligatoryjnie musi zostaç jednoczeÊnie
zapewnione wykonanie kompensacji przyrodniczej, niezb´dnej
do zapewnienia spójnoÊci i w∏aÊciwego funkcjonowania sieci
obszarów Natura 2000. Koszty
kompensacji przyrodniczej ponosi
podmiot realizujàcy plan lub
przedsi´wzi´cie. WysokoÊç kosztów kompensacji nie musi byç
okreÊlona w decyzji, a b´dzie jedynie konsekwencjà zakresu prac
cià˝àcych na adresacie decyzji.

Europejska Sieç Ekologiczna Natura
2000 jest systemem ochrony zagro˝onych sk∏adników ró˝norodnoÊci
biologicznej kontynentu europejskiego, wdra˝anym od 1992 roku
w sposób spójny pod wzgl´dem
metodycznym i organizacyjnym na
terytorium wszystkich paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Celem utworzenia sieci Natura 2000
jest zachowanie zagro˝onych wygini´ciem siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roÊlin i zwierzàt w skali
Europy. Dla ka˝dego kraju okreÊla si´
list´ referencyjnà siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których nale˝y utworzyç obszary Natura 2000
w podziale na regiony biogeograficzne.
Obszar Natura 2000 to wed∏ug definicji podanej w art. 5 pkt 2b Ustawy
o ochronie przyrody to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny
obszar ochrony siedlisk lub obszar
majàcy znaczenie dla Wspólnoty,
utworzony w celu ochrony populacji dziko wyst´pujàcych ptaków
lub siedlisk przyrodniczych, lub
gatunków b´dàcych przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty.
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Dopuszczalne negatywne
oddzia∏ywanie

negatywnie oddzia∏ywaç na cele
ochrony obszaru Natura 2000.

Obszary Natura 2000 sà przedmiotem restrykcyjnej ochrony. Jednak
Ustawa o ochronie przyrody przewiduje dopuszczalnoÊç wyjàtkowej
ingerencji nawet w postaci dzia∏aƒ,
które mogà znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000.

W wyroku z dnia 26 paêdziernika
2006 r. (C-239/04) ETS wskaza∏, ˝e:
1. Przepis art. 6 ust. 4 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory zmienionej
dyrektywà Rady 97/62/WE z dnia
27 paêdziernika 1997 r. ustanawia procedur´, która za pomocà
wst´pnego badania ma zapewniç,
aby zgoda na realizacj´ planu
lub przedsi´wzi´cia, które nie
jest bezpoÊrednio zwiàzane lub
konieczne do zagospodarowania
terenu, ale które mo˝e w istotny
sposób na niego oddzia∏ywaç,
udzielano jedynie wówczas, gdy
ten plan lub przedsi´wzi´cie
nie wp∏ynie niekorzystnie na
dany teren. Zezwolenie na realizacj´ planu lub przedsi´wzi´cia mo˝e zostaç udzielone pod
warunkiem, ˝e w∏aÊciwe w∏adze
krajowe uzyskajà pewnoÊç, i˝
plan lub przedsi´wzi´cie nie
b´dzie mia∏o negatywnych skutków dla terenu, którego dotyczy.
Ma to miejsce wówczas, gdy
z naukowego punktu widzenia
brak jest racjonalnych wàtpliwoÊci, ˝e skutki takie nie wystàpià (por. pkt 19-20).
2. OkolicznoÊç, ˝e po jego ukoƒczeniu przedsi´wzi´cie nie powodowa∏o takich skutków jest bez
znaczenia dla oceny skutków
planu lub przedsi´wzi´cia na
dany teren. W istocie bowiem
to w momencie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ przedsi´wzi´cia nie mo˝e ono budziç,
z naukowego punktu widzenia,
˝adnych racjonalnych wàtpliwoÊci co do braku mo˝liwoÊci
wystàpienia szkodliwych skutków w odniesieniu do danego
terenu”.

W∏aÊciwy miejscowo regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska, a na
obszarach morskich – dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego, mo˝e
zezwoliç na realizacj´ planu lub dzia∏aƒ, mogàcych znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000, lub obszary zg∏oszone
do Komisji Europejskiej jako obszary
majàce znaczenie dla Wspólnoty,
je˝eli kumulatywnie sà spe∏nione
nast´pujàce warunki:
➢ przemawiajà za tym konieczne
wymogi nadrz´dnego interesu
publicznego, w tym wymogi
o charakterze spo∏ecznym lub
gospodarczym,
➢ brak jest rozwiàzaƒ alternatywnych.
Brak alternatywnych
rozwiàzaƒ
Brak rozwiàzaƒ alternatywnych
powinien byç oceniony bardzo szeroko. W pierwszej kolejnoÊci organ
administracji powinien wi´c ustaliç,
czy to konkretne przedsi´wzi´cie
nie mo˝e byç zrealizowane poza
obszarem Natura 2000. Jest to bowiem jeden z elementów braku rozwiàzaƒ alternatywnych.
Równie˝ Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w swoim orzecznictwie
przyjmuje szerokie rozumienie wymogu braku alternatywnych rozwiàzaƒ jako warunku wydania zezwolenia na dzia∏anie mogàce znacznie
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Negatywne oddzia∏ywanie
na siedliska i gatunki
priorytetowe
Jeszcze bardziej rygorystyczne warunki muszà zostaç spe∏nione, aby
zezwolenie na negatywne oddzia∏ywanie na cele ochrony zosta∏o
wydane w przypadku, gdy znaczàce
negatywne oddzia∏ywanie dotyczy
siedlisk i gatunków priorytetowych.
Zezwolenie takie mo˝e zostaç udzielone wy∏àcznie w celu:
➢ ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi,
➢ zapewnienia bezpieczeƒstwa
powszechnego,
➢ uzyskania korzystnych nast´pstw
o pierwszorz´dnym znaczeniu
dla Êrodowiska przyrodniczego,
➢ wynikajàcym z koniecznych
wymogów nadrz´dnego interesu
publicznego, po uzyskaniu opinii
Komisji Europejskiej.
Kompensacja
Je˝eli zostanie wydane zezwolenie na
podj´cie dzia∏aƒ mogàcych, osobno
lub w po∏àczeniu z innymi dzia∏aniami, znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000, to obligatoryjnie musi
zostaç jednoczeÊnie zapewnione
wykonanie kompensacji przyrodniczej, niezb´dnej do zapewnienia
spójnoÊci i w∏aÊciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

✔

WA˚NE!

Ustawa o ochronie przyrody nie
okreÊla, jaki powinien byç charakter
dokonywanej kompensacji oraz jakimi
kryteriami nale˝y si´ kierowaç przy
ustalaniu sposobu kompensacji.

Rozporzàdzenie
30 marca 2010 r. Minister Ârodowiska wyda∏ Rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych sposobów i form
sk∏adania informacji o kompensacji
przyrodniczej (Dz.U. Nr 64, poz. 402
z dnia 20 kwietnia 2010 r.). Rozporzàdzenie to wesz∏o w ˝ycie z dniem
5 maja 2010 r.
www.dashofer.pl

Rozporzàdzenie stanowi, ˝e informacje o:
➢ ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej,
➢ wykonanej kompensacji przyrodniczej
– nale˝y sk∏adaç na formularzach
okreÊlonych w Biuletynie Informacji
Publicznej Generalnej Dyrekcji
Ochrony Ârodowiska.
Informacje te sk∏ada si´ w jednym
egzemplarzu w formie pisemnej
oraz w formie dokumentu elektronicznego.

✔

WA˚NE!

Zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej
ustala, wydajàc zezwolenie, w∏aÊciwy
miejscowo regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska w porozumieniu z zarzàdcà terenu.

Kompensacja musi byç wykonana
nie póêniej ni˝ w terminie rozpocz´cia dzia∏aƒ powodujàcych negatywne
oddzia∏ywanie. Dzia∏ania kompensacyjne mogà byç podejmowane
zarówno w celu zminimalizowania
przypuszczalnych strat, jak i post
factum w celu naprawienia wyrzàdzonych strat.
Koszty kompensacji
Koszty kompensacji przyrodniczej
ponosi podmiot realizujàcy plan lub
przedsi´wzi´cie. WysokoÊç kosztów
kompensacji nie musi byç okreÊlona
w decyzji, a b´dzie ona jedynie
konsekwencjà zakresu prac cià˝àcych na adresacie decyzji.
Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roÊlin i zwierzàt,
utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej, jak równie˝ za
monitorowanie ich stanu odpowiada:
➢ sprawujàcy nadzór nad obszarem
Natura 2000, na terenie którego
zosta∏a wykonana kompensacja,
➢ regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska na terenie znajdujàcym
si´ poza obszarem Natura 2000.

Nadzór nad wykonaniem
kompensacji
Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska lub dyrektor urz´du morskiego sprawuje nadzór nad wykonaniem kompensacji przyrodniczej.
Natomiast w Ustawie o ochronie
przyrody nie ma instrumentów prawnych, pozwalajàcych zmusiç podmiot zobowiàzany do wykonania
kompensacji przyrodniczej.
Informowanie
o kompensacji
Ustawa przewiduje szeroko zakreÊlony obowiàzek informowania
o kompensacji przyrodniczej.
Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska lub dyrektor urz´du morskiego
ma obowiàzek z∏o˝yç Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska
informacj´ o:
➢ ustalonym zakresie kompensacji
przyrodniczej, w terminie 30 dni
od dnia wydania zezwolenia na
realizacj´ dzia∏aƒ mogàcych znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç
na obszar Natura 2000,
➢ wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia
zakoƒczenia realizacji dzia∏aƒ
kompensacyjnych.
Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony
Ârodowiska sk∏ada takà samà informacj´ ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska.
Nast´pnie minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska informuje Komisj´
Europejskà o ustalonym zakresie
kompensacji przyrodniczej przed jej
wdro˝eniem oraz przed realizacjà
planu lub dzia∏ania.
Rekompensaty
Obj´cie obszaru ochronà w ramach
programu Natura 2000 mo˝e negatywnie wp∏ynàç na gospodarcze
wykorzystanie terenów obj´tych
obszarem Natura 2000. Ogranicze-
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nia wynikajàce z wymogów programu Natura 2000 stanowià równie˝
pewnà form´ ograniczenia prawa
w∏asnoÊci. Dlatego Ustawa o ochronie przyrody w art. 36 ust. 3 okreÊla
potencjalne êród∏a pomocy, majàce
na celu zrekompensowanie poniesionych strat przez podmioty, których dzia∏alnoÊç zosta∏a ograniczona.
Z jednej strony mogà to byç programy wsparcia z tytu∏u obni˝enia
dochodowoÊci. Z drugiej natomiast,
gdy programy wsparcia nie znajdujà zastosowania, ustawodawca
przyzna∏ regionalnemu dyrektorowi
ochrony Êrodowiska mo˝liwoÊç
zawarcia z w∏aÊcicielem lub posiadaczem obszaru umowy okreÊlajàcej wykaz niezb´dnych dzia∏aƒ,
sposoby i terminy ich wykonania

oraz warunki i terminy rozliczenia
nale˝noÊci za wykonanie czynnoÊci,
a tak˝e wartoÊç rekompensaty za utracone dochody, wynikajàce z wprowadzonych ograniczeƒ. Z mo˝liwoÊci tej wy∏àczeni zostali zarzàdcy
nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa.
Umowa powinna okreÊlaç dzia∏ania zwiàzane z ochronà przyrody,
sposoby i terminy ich wykonania
oraz rozliczenia nale˝noÊci za wykonane czynnoÊci. Dodatkowo umowa
powinna okreÊlaç wartoÊç rekompensaty za utracone dochody, wynikajàce z wprowadzonych ograniczeƒ.
Mimo braku szczegó∏owej regulacji
w tym zakresie, wysokoÊç rekompensaty powinna byç ustalona na
zasadzie ró˝nicy mi´dzy dochodami przynoszonymi przez konkretnà

nieruchomoÊç przed wprowadzeniem ochrony w formie obszaru
Natura 2000 z tym przynoszonym
po obj´ciu ochronà.
Umowa taka mo˝e byç zawarta zarówno na czas okreÊlony, jak i nieokreÊlony.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawa:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegó∏owych sposobów i form sk∏adania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. Nr 64, poz. 402).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

Finanse
Pomoc finansowa zagro˝onym lasom
Od po∏owy 2008 roku obowiàzujà
przepisy umo˝liwiajàce otrzymanie pomocy finansowej na odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej
na terenach, na których wystàpi∏a katastrofa naturalna, kl´ska
˝ywio∏owa, a tak˝e zaliczanych
do I i II kategorii zagro˝enia po˝arowego lasu.

∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Podstawy prawne

W ramach Schematu I mo˝na si´
ubiegaç o pomoc w przypadku lasów
po∏o˝onych na terenie, na którym
wystàpi∏a katastrofa naturalna lub
kl´ska ˝ywio∏owa. Natomiast Schemat II jest przewidziany dla pomocy na terenach zaliczanych do I
lub II kategorii zagro˝enia po˝arowego lasów.

20 maja 2008 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda∏ Rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach dzia∏ania: „Odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(dalej w tekÊcie Rozporzàdzenie).
Podstawà do wydania tego rozporzàdzenia jest art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
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Schematy pomocy
Rozporzàdzenie przewiduje dwa
schematy przyznawania pomocy:
Schemat I oraz Schemat II.

Na co pomoc?
Wed∏ug rozporzàdzenia pomoc
mo˝e byç przyznawana na operacj´
spe∏niajàcà wymagania okreÊlone
w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w szczególnoÊci uzasadnionà gospodarczo
lub przyrodniczo, a tak˝e pod wzgl´-
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dem jej kosztów oraz zapewniajàcà
osiàgni´cie i zachowanie celów
dzia∏ania, je˝eli:
1) jest realizowana:
a) w lasach,
b) zgodnie z:
– planem urzàdzenia lasu
lub uproszczonym planem
urzàdzenia lasu, lub decyzjà
starosty wydanà na podstawie inwentaryzacji stanu
lasu,
– zasadami prowadzenia gospodarki leÊnej i zabezpieczenia przeciwpo˝arowego
lasów,
c) z uwzgl´dnieniem potrzeb
lasów, nieb´dàcych w zarzàdzie nadleÊnictwa;
2) nie jest finansowana z udzia∏em
innych Êrodków publicznych;
3) post´powanie o zamówienie
publiczne dotyczàce tej operacji
nie zosta∏o wszcz´te przed dniem
z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy;
4) jej realizacja nie zosta∏a rozpocz´ta wczeÊniej, ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy.
www.dashofer.pl
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Pomoc mo˝e byç przyznawana
nadleÊnictwu:
1) któremu zosta∏ nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci;
2) je˝eli:
a) operacja b´dzie realizowana
w nie wi´cej ni˝:
– czterech etapach,
– dwóch etapach – w przypadku operacji, w których
wysokoÊç pomocy nie przekracza 4 000 000 z∏otych,
b) z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç
poÊrednià, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych,
przyznawanà po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji,
nastàpi w terminie 24 miesi´cy
od dnia zawarcia umowy –
w przypadku, gdy etap ten
nie jest etapem koƒcowym,
c) zakoƒczenie realizacji operacji
i z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç
ostatecznà, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych,
przyznawanà po zrealizowaniu ca∏ej operacji, nastàpi
w terminie:
– 36 miesi´cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku
operacji realizowanych
w kilku etapach,
– 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy – w przypadku
operacji realizowanej w jednym etapie,
– nie póêniej jednak ni˝ do
dnia 30 czerwca 2015 r.,
d) p∏atnoÊç ostateczna b´dzie
obejmowaç nie mniej ni˝ 25%
∏àcznej planowanej kwoty
pomocy.
Pomoc dla nadleÊnictw
Pomoc na podstawie rozporzàdzenia jest przyznawana nadleÊnictwom
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe. Rozporzàdzenie zawiera dwa za∏àczniki, które
www.dashofer.pl

enumeratywnie wymieniajà nadleÊnictwa, które mogà si´ ubiegaç
o pomoc. Za∏àcznik nr 1 zawiera list´
123 nadleÊnictw uprawnionych do
ubiegania si´ o pomoc w ramach
Schematu I.
Natomiast Za∏àcznik nr 2 zawiera
list´ 33 nadleÊnictw, które nie sà
uprawnione do ubiegania si´ o pomoc w ramach Schematu II. Do ubiegania si´ o pomoc w ramach Schematu II sà uprawnione nadleÊnictwa
inne, ni˝ wymienione w Za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
Kategorie zagro˝enia po˝arowego
na potrzeby Za∏àcznika nr 2 zosta∏y
wyznaczone na podstawie opracowania Instytutu Badawczego LeÊnictwa „Kategoryzacja zagro˝enia
po˝arowego lasów Polski” na poziomie grup powiatów – poziom III
NTS z roku 2006.
Udzia∏ lasów prywatnych
Rozporzàdzenie przewiduje równie˝ mo˝liwoÊç udzielenia pomocy
dla w∏aÊcicieli lasów. Udzia∏ w∏aÊcicieli lasów w operacji nie jest uzale˝niony od ponoszenia przez nich
kosztów operacji.
W celu zapewnienia w∏aÊcicielom
lasów udzia∏u w operacji nadleÊniczy:
1) ustala pisemnie obszar planowany do obj´cia operacjà oraz
zakres planowanych kosztów
w odniesieniu do lasów niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa, po zasi´gni´ciu opinii
starostów w∏aÊciwych dla danego
nadleÊnictwa lub leÊnictwa,
2) pisemnie podaje do publicznej
wiadomoÊci, w siedzibie nadleÊnictwa oraz przez w∏adze
w∏aÊciwych powiatów i gmin,
w sposób zwyczajowo przyj´ty,
informacj´ o:
a) planowanej lokalizacji operacji,
b) zakresie kosztów operacji,
c) planowanym terminie rozpocz´cia operacji,

d) terminie przyjmowania zg∏oszeƒ.

✔

WA˚NE!

W∏aÊciciele lasów, je˝eli chcà uczestniczyç w operacji, muszà zg∏osiç pisemnie nadleÊniczemu zamiar uczestnictwa w operacji nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia podania do
publicznej wiadomoÊci informacji.

Zg∏oszenie takie musi zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazw´
i siedzib´ oraz adres zg∏aszajàcego;
2) informacj´:
a) o lokalizacji lasów obj´tych
zg∏oszeniem,
b) o zakresie kosztów, w jakim
zg∏aszajàcy zamierza uczestniczyç w operacji;
3) uzasadnienie udzia∏u w operacji.
Do zg∏oszenia w∏aÊciciel lasu musi
do∏àczyç:
1) dokument potwierdzajàcy prawo
w∏asnoÊci do lasów obj´tych
zg∏oszeniem,
2) wypis z ewidencji gruntów i budynków,
3) kopi´ cz´Êci mapy ewidencyjnej
gruntów i budynków obejmujàcà
zg∏oszone lasy.

✔

WA˚NE!

Starosta ma obowiàzek zapewnienia
nadleÊniczemu dost´p do informacji
zwiàzanych z prowadzeniem gospodarki w lasach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, w odniesieniu do
lasów obj´tych zg∏oszeniem, w tym do:
● uproszczonego planu urzàdzenia
lasu lub
● decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

NadleÊniczy, po zasi´gni´ciu opinii
starosty, dokonuje sprawdzenia
zg∏oszenia oraz za∏àczonych dokumentów, nast´pnie przeprowadza
wizytacj´ w terenie w lasach obj´tych zg∏oszeniem, po czym sporzàdza list´ w∏aÊcicieli lasów, którzy
kwalifikujà si´ do udzia∏u w operacji.
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Z w∏aÊcicielami lasów zakwalifikowanych do operacji nadleÊniczy
powinien podpisaç umow´.
Forma pomocy
Pomoc jest przyznawana w formie
refundacji kosztów:
I. W ramach Schematu I – kosztów
odnowienia, piel´gnacji i ochrony
lasów, ochrony cennych elementów przyrodniczych, udost´pniania
terenów leÊnych dla celów rekreacji,
turystyki oraz edukacji leÊnej.
W tym Schemacie do kosztów kwalifikowanych zalicza si´ koszty:
1) produkcji i zakupu leÊnego
materia∏u rozmno˝eniowego na
potrzeby prac, o których mowa
w pkt 4, 5 i 8,
2) melioracji agrotechnicznych,
3) przygotowania gleby pod odnowienia, przebudow´, poprawki
i uzupe∏nienia,
4) odnowienia powierzchni leÊnych
i przebudowy drzewostanów,
5) wykonywania poprawek i uzupe∏nieƒ w uprawach leÊnych,
6) piel´gnowania upraw, m∏odników i drzewostanów,
7) wykonania zadaƒ z zakresu
ochrony lasu przed szkodliwymi
czynnikami biotycznymi, w tym
równie˝ zakupu niezb´dnych
materia∏ów,
8) kszta∏towania i ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej,
9) ochrony gleb leÊnych przed
erozjà,
10) inwentaryzacji i ochrony cennych elementów przyrodniczych,
11) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
budowli oraz obiektów ma∏ej
architektury, zwiàzanych z zagospodarowaniem na cele rekreacji
i turystyki lub s∏u˝àcych celom
edukacji leÊnej spo∏eczeƒstwa,
12) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
dróg leÊnych, niewyznaczonych
w planach urzàdzenia lasu jako
dojazdy po˝arowe, w celu dosto-
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sowania ich do wymagaƒ okreÊlonych w przepisach w sprawie
szczegó∏owych zasad zabezpieczenia przeciwpo˝arowego
lasów.

2) op∏at za patenty lub licencje;
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz zwiàzane z kierowaniem robotami
budowlanymi.

II. W ramach Schematu II – kosztów wzmocnienia systemu ochrony
przeciwpo˝arowej.

Koszty, o których mowa powy˝ej
w pkt I-III, sà uznawane za koszty
kwalifikowalne, je˝eli zosta∏y poniesione:
➢ w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem
na rachunek bankowy,
➢ od dnia, w którym zosta∏a zawarta
umowa, a w przypadku kosztów
stanowiàcych koszty ogólne, nie
wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia
2007 r.

W ramach tego Schematu do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´
koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
dróg leÊnych, wyznaczonych
w planach urzàdzenia lasu jako
dojazdy po˝arowe, oraz dróg
leÊnych wykorzystywanych do
celów przeciwpo˝arowych w lasach nieb´dàcych w zarzàdzie
nadleÊnictwa,
2) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
budowli przeznaczonych do
celów ochrony przeciwpo˝arowej lasów,
3) zakupu Êrodków ∏àcznoÊci oraz
sprz´tu i urzàdzeƒ do monitorowania lasów w celu ochrony
przeciwpo˝arowej,
4) wykonania i odnawiania pasów
przeciwpo˝arowych.
III. Ogólnych, które sà bezpoÊrednio zwiàzane z przygotowaniem
i realizacjà operacji.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ koszty w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10% pozosta∏ych
kosztów kwalifikowalnych, obejmujàce koszty:
1) przygotowania dokumentacji
technicznej operacji, w tym:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddzia∏ywania na Êrodowisko,
d) dokumentacji geologicznej
lub hydrologicznej,
e) wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
f) projektów technologicznych;
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W przypadku przyznania pomocy,
do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty, poniesione
przez wnioskodawc´ przed dniem
zawarcia umowy, ale nie wczeÊniej
ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o przyznanie pomocy.

✔

WA˚NE!

Refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 100% tych kosztów.

Pomoc obejmuje wy∏àcznie koszty
wymienione powy˝ej i nie mo˝e
objàç innych kosztów, a w szczególnoÊci:
1) nabycia nieruchomoÊci,
2) podatku od towarów i us∏ug
(VAT),
3) nabycia u˝ywanych rzeczy,
4) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
dróg zaliczonych do kategorii
dróg publicznych,
5) budowy, przebudowy lub remontu
po∏àczonego z modernizacjà
zbiorników retencyjnych,
6) pozyskiwania i transportu surowca
drzewnego.
Kto przyznaje pomoc?
Organem w∏aÊciwym do ca∏ej procedury przyznawania pomocy wewww.dashofer.pl
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d∏ug rozporzàdzenia jest Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy
nadleÊniczy musi z∏o˝yç osobiÊcie
albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio w oddziale regionalnym
Agencji, w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce realizacji operacji.

✔

WA˚NE!

Agencja ma obowiàzek wydaç potwierdzenie z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy. Potwierdzenie powinno
zawieraç dat´ i godzin´ z∏o˝enia tego
wniosku i byç opatrzone piecz´cià
Agencji oraz podpisem osoby przyjmujàcej wniosek.

Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ma obowiàzek podania do publicznej
wiadomoÊci na stronie internetowej
Agencji oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim
informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania
w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy
sk∏ada si´ po up∏ywie 14 dni od
dnia podania takiej informacji do
publicznej wiadomoÊci. Wniosek
nale˝y sk∏adaç na formularzu, który
Agencja ma obowiàzek udost´pniç
nie póêniej ni˝ w dniu podania przez
Prezesa Agencji do publicznej wiadomoÊci informacji o mo˝liwoÊci
sk∏adnia wniosków.
Pomoc powinna byç przyznana
wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia wniosków, a wniosek powinien byç rozpatrzony w terminie 4 miesi´cy od
dnia jego z∏o˝enia.
Pomoc jest wyp∏acana na podstawie
umowy zawieranej mi´dzy Agencjà
a beneficjentem. W umowie okreÊla
si´ warunki wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy, z tym ˝e
Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli
beneficjent:
➢ zrealizowa∏ operacj´ lub jej etap,
w tym poniós∏ zwiàzane z tym
koszty,
➢ zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone w umowie,
➢ udokumentowa∏ zrealizowanie

operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym zwiàzanych.
Je˝eli beneficjent nie spe∏ni∏ któregokolwiek z warunków, Êrodki
finansowe z tytu∏u pomocy mogà
byç wyp∏acone w cz´Êci dotyczàcej
operacji lub jej etapu, które zosta∏y
zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, je˝eli cel operacji zosta∏
osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàgni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej
zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 103,
poz. 658 ze zmianami).

Finanse
Nabór wniosków do Dzia∏ania 9.2
Znamy termin naboru wniosków
do Dzia∏ania 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

Celem Dzia∏ania jest zmniejszenie strat
energii powstajàcych w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciep∏a.
Wsparcie mogà uzyskaç projekty
polegajàce na:
➢ budowie (w miejsce istniejàcego systemu) lub przebudowie
elektroenergetycznych sieci dys-

trybucyjnych wysokiego, Êredniego i niskiego napi´cia, które
wyka˝à ograniczenie strat energii
o co najmniej 30% – wymiana
transformatorów o niskiej sprawnoÊci energetycznej, skracanie
bardzo d∏ugich ciàgów liniowych,
zmiana przekrojów przewodu
w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne,
równowa˝ne co do efektu Êrodowiskowego typy projektów,
➢ budowie sieci ciep∏owniczej,
w´z∏ów cieplnych lub zewn´trz-

nych instalacji odbiorczych,
w miejsce istniejàcych, lub przebudowy istniejàcych w celu uzyskania najwi´kszego potencja∏u
obni˝enia strat energii.
Zakres rzeczowy projektu nie mo˝e
uwzgl´dniaç rozbudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
lub sieci ciep∏owniczej w celu przy∏àczenia nowych odbiorców lub
nowych wytwórców energii elektrycznej lub ciep∏a i energii elektrycznej w oparciu o uk∏ady skojarzone.

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

Napisz do Redakcji!
www.dashofer.pl

e-mail: kordowska@dashofer.pl
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Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogà wyst´powaç:
➢ przedsi´biorcy,
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich grupy – zwiàzki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach realizacji obowiàzków w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
Dofinansowanie
Na dofinansowanie projektów przewidziano kwot´ 435,5 mln PLN ze

?

Êrodków Funduszu SpójnoÊci. Dodatkowo zabezpieczone zosta∏o 20%
kwoty ca∏ej alokacji wspólnotowej
przeznaczonej na dany nabór, stanowiàcej rezerw´ kursowà oraz rezerw´ zabezpieczajàcà.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi
50 mln z∏, natomiast minimalna
wartoÊç projektu to 20 mln z∏.
Ârodki finansowe beneficjenta, b´dàcego jednostkà samorzàdu terytorialnego lub jednostkà podleg∏à,
przeznaczone na zapewnienie wk∏adu w∏asnego, muszà w minimalnej
wysokoÊci 5% wydatków kwalifikowanych pochodziç ze Êrodków

w∏asnych lub niepodlegajàcych umorzeniu po˝yczek.
Termin naboru
Wnioski o dofinansowanie projektów nale˝y sk∏adaç w terminie od
14 czerwca do 5 lipca 2010 r.
w kancelarii Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Termin zakoƒczenia konkursu przewidywany jest w 2011 r.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie NFOÂiGW www.nfosigw.
gov.pl
■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Co to jest op∏ata podwy˝szona za korzystanie ze Êrodowiska i kiedy jest naliczana?

Op∏ata podwy˝szona za korzystanie ze Êrodowiska ustanowiona
jest w przepisie art. 276 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami).
Zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1
Prawa ochrony Êrodowiska podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska bez
uzyskania wymaganego pozwolenia
lub innej decyzji ponosi op∏at´ podwy˝szonà za korzystanie ze Êrodowiska.
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony Êrodowiska oraz przepisami

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)
naliczenie op∏aty podwy˝szonej za
korzystanie ze Êrodowiska jest mo˝liwe w przypadku braku:
➢ pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza,
➢ pozwolenia na wprowadzanie
Êcieków,
➢ decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
gospodarowania odpadami: zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska i okreÊlajàcej
sposób oraz miejsce magazynowania odpadów.

Nale˝y pami´taç, i˝ okolicznoÊcià
decydujàcà o zastosowaniu op∏aty
podwy˝szonej jest dzia∏anie bez wymaganej decyzji administracyjnej,
a nie dzia∏anie z naruszeniem warunków posiadanej decyzji, kiedy
to wymierza si´ kar´ pieni´˝nà.
Podwy˝szenie op∏at nale˝nych od
podmiotów dzia∏ajàcych bez wymaganej decyzji ma na celu stworzenie
pieni´˝nego impulsu do podj´cia
przez te podmioty dzia∏aƒ zmierzajàcych do zalegalizowania korzystania ze Êrodowiska.
■
Redakcja

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska
WYDAWCA: Verlag Dashofer Sp. z o.o., al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel.: (+48 22) 559 36 00, 559 36 66, faks: 829-27-00, 829-27-27
Redaktor odpowiedzialny: Anna Kordowska, kordowska@dashofer.pl, www.dashofer.pl
Redakcja i korekta techniczna: Jolanta Stypu∏kowska. Sk∏ad: Dariusz Ziach. Druk: Semafic, Warszawa
Prenumerata: kwartalna 75 z∏ + 22% VAT, roczna 267 z∏ (11% taniej) + 22% VAT.
Wp∏aty kierowaç na rachunek: Verlag Dashofer Sp. z o.o. Bank Handlowy S.A., nr 90-10301508-0000000800916003.
Redakcja odpowiada na ∏amach gazety na wybrane pytania Czytelników przes∏ane faksem lub pocztà.
© 2010 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Verlag Dashofer. Wszystkie prawa zastrze˝one.
Przedruk w ca∏oÊci lub we fragmentach i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione.
Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje.

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2010

www.dashofer.pl

