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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
czerwcowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
10 czerwca wszed∏ w ˝ycie znowelizowany Kodeks karny. Trwajà przygotowania do utworzenia kolejnej edycji
programu Life. Te i wiele innych informacji znajdà Paƒstwo w dziale AktualnoÊci.
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Od 10 czerwca obowiàzuje znowelizowany Kodeks karny. Zmiany
wynikajà z koniecznoÊci transponowania do polskiego prawa
przepisów Unii Europejskiej.
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■ Finanse
● Dofinansowanie zbierania
pojazdów wycofanych
z eksploatacji dla gmin
i powiatów
● Nabór wniosków
do Clean Sky
● Zarzàdzanie energià
w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej – rusza
III konkurs
● NER 300 finansowany
ze sprzeda˝y 300 mln
uprawnieƒ do emisji
● Nabór wniosków
do Programu Wspó∏pracy
Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina 2007-2013
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UWAGA!

Zgodnie z wchodzàcymi w ˝ycie
przepisami warunkiem pociàgni´cia
sprawcy do odpowiedzialnoÊci karnej
za zanieczyszczanie Êrodowiska jest
taka skala zanieczyszczenia (w sensie
iloÊci lub postaci zanieczyszczenia),
która wià˝e si´ przynajmniej z mo˝liwoÊcià wystàpienia skutku w postaci:
– stworzenia zagro˝enia dla ˝ycia
lub zdrowia cz∏owieka lub
– spowodowania istotnego obni˝enia jakoÊci wody, powietrza, lub
powierzchni ziemi, lub
Problematyka dotyczàca odpowiedzialnoÊci za szkody wyrzàdzone
w wyniku zanieczyszczenia wód Êciekami zosta∏a omówiona w dziale Porady
prawne. Przypominamy tak˝e o terminie wnoszenia op∏at i sprawozdaƒ, który up∏ywa 31 lipca.
Tematem numeru jest handel emisjami,
który jest jednym z najbardziej rynkowych instrumentów ochrony Êrodowiska.
W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania.

– wywo∏anie znacznych zniszczeƒ
w Êwiecie roÊlinnym lub zwierz´cym.

Je˝eli istnieje niebezpieczeƒstwo
wystàpienia takich skutków, wówczas sprawcy grozi kara od 3 miesi´cy
do 5 lat pozbawienia wolnoÊci.
W szczególnych przypadkach kara
mo˝e byç inna, i tak górny wymiar
kary ulega zmniejszeniu do 2 lat
pozbawienia wolnoÊci, je˝eli zanieczyszczenie jest skutkiem nieumyÊlnego dzia∏ania. W takim przypadku
sàd mo˝e zastosowaç równie˝ kar´
grzywny lub ograniczenia wolnoÊci.
Wy˝sza kara, bo od 6 miesi´cy do
8 lat pozbawienia wolnoÊci, grozi,
je˝eli do zanieczyszczenia w przewidzianej skali dojdzie w wyniku
eksploatacji instalacji dzia∏ajàcej
w ramach zak∏adu, na które wymagane jest pozwolenie w zakresie
korzystania ze Êrodowiska.
Je˝eli jednak w wyniku eksploatacji
instalacji w takim zak∏adzie mo˝liZach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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woÊç zanieczyszczenia Êrodowiska
b´dzie skutkiem nieumyÊlnego dzia∏ania, wymiar kary, jaki grozi sprawcy,
jest ni˝szy i wynosi do 3 lat pozbawienia wolnoÊci.
Nast´pstwa
zanieczyszczenia
Inne sankcje karne przewidziano,
je˝eli nast´pstwem zanieczyszczenia Êrodowiska spowodowanego
przez sprawc´ by∏y:
➢ Êmierç cz∏owieka lub
➢ ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu
cz∏owieka, lub wielu ludzi, lub
➢ zniszczenie w Êwiecie roÊlinnym,

lub zwierz´cym w znacznych
rozmiarach, lub
➢ istotne obni˝enie jakoÊci wody,
powietrza lub powierzchni ziemi.

wymiar kary to od 3 miesi´cy do
5 lat pozbawienia wolnoÊci.

Je˝eli na skutek zanieczyszczenia
Êrodowiska dosz∏o do ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu cz∏owieka,
sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoÊci. JeÊli skutkiem
by∏a Êmierç cz∏owieka lub ci´˝ki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób,
wówczas górny wymiar kary wynosi
12 lat pozbawienia wolnoÊci, natomiast w przypadku znacznego zniszczenia we florze lub faunie oraz istotnego ograniczenia jakoÊci Êrodowiska

W przypadku ∏amania obowiàzków
w zakresie utrzymania w nale˝ytym stanie lub nieu˝ywania urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych wod´, powietrze
lub powierzchni´ ziemi przed zanieczyszczeniem, nowelizacja Kodeksu
karnego przewiduje kar´ w postaci
grzywny, ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 2. ■

Utrzymywanie urzàdzeƒ

Redakcja

AktualnoÊci
Przygotowania do edycji Life 2014-2020
Trwajà przygotowania do utworzenia kolejnej edycji programu
Life (2014-2020). W styczniu br.
odby∏o si´ spotkanie wspó∏udzia∏owców na temat przysz∏oÊci
tego instrumentu finansowego.
24 maja opublikowano Raport

z konsultacji wspó∏udzia∏owców.
26 maja Komisja Europejska poinformowa∏a o wynikach konsultacji spo∏ecznej.

W dniach 25-26 maja w Brukseli
odby∏a si´ specjalna konferencja na

temat Life. Ca∏e to zamieszanie
bierze si´ stàd, ˝e obecna edycja
projektu koƒczy si´ w 2013 r., a do
koƒca bie˝àcego roku Komisja Europejska ma przedstawiç propozycje
na temat jego dalszego funkcjonowania.

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
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Sam projekt, z corocznym bud˝etem 380 mln euro, istnieje od 1992 r.
i wielokrotnie by∏ oceniany.
Raport z konsultacji
wspó∏udzia∏owców
W raporcie z konsultacji wspó∏udzia∏owców na temat programu
Life zwrócono uwag´ na bariery
instytucjonalne. Jako najwa˝niejszy
problem polityki Êrodowiskowej
uznano nieodpowiednie wprowadzenie jej w ˝ycie.
Rola wprowadzenia wiedzy w ˝ycie
we wdra˝aniu polityki przyrody
i ró˝norodnoÊci biologicznej (np.
sieç Natura 2000) zosta∏a uznana za
szczególnie wa˝nà. Za bardzo wa˝ne
uznano te˝ demonstrowanie i dzielenie si´ najlepszymi praktykami.

✔

Konsultacja spo∏eczna
Konsultacje spo∏eczne prowadzono
przez Internet od koƒca listopada
2010 r. do lutego 2011 r. Blisko
85,8% jej uczestników uwa˝a, ˝e
unijne narz´dzie finansujàce dzia∏ania w zakresie Êrodowiska i klimatu
jest potrzebne. 54,6% chcia∏oby
zwi´kszenia bud˝etu Life, gdy˝ ich
zdaniem w∏aÊnie ograniczenie bud˝etu hamuje pe∏nà efektywnoÊç
programu.
Life pomaga krajom cz∏onkowskim
wprowadzaç polityk´ Êrodowiskowà Unii Europejskiej, ale powinno
byç tak˝e u˝ywane do realizacji
wyzwaƒ europejskich i globalnych,
przyczyniaç si´ do dzielenia si´
najlepszymi praktykami, promocji
transferu wiedzy i podnoszenia
ÊwiadomoÊci.

WA˚NE!

Stwierdzono, ˝e Êrodki na program
Life powinny zostaç zwi´kszone minimum do 500 mln - 1 bln euro rocznie, choç znaczàca cz´Êç wspó∏udzia∏owców uwa˝a∏a, ˝e bud˝et
Life powinien byç jeszcze wy˝szy.
Da∏oby to m.in. mo˝liwoÊç podniesienia finansowania poszczególnych
grantów do 75%.

Ponadto wspó∏udzia∏owcy zgodzili
si´, ˝e instrument ten powinien
pozwalaç na prowadzenie pewnych
dzia∏aƒ poza UE, jeÊli s∏u˝à specyficznym celom polityki unijnej.
Oceniono, ˝e „Projekty zintegrowane”, nowy produkt s∏u˝àcy poprawie wspó∏dzia∏ania i u∏atwienia
inwestycji w sektorze Êrodowiska,
jest bardzo u˝ytecznym narz´dziem.

Konsultacja spo∏eczna potwierdzi∏a,
˝e rozwój i wprowadzanie polityki
Êrodowiska spotyka si´ z niepowodzeniem przy wprowadzaniu
prawodawstwa Êrodowiskowego,
integracji Êrodowiska w inne obszary
polityki oraz w u˝yciu unijnych instrumentów finansowych do wsparcia inwestycji Êrodowiskowych.
Konferencja
Konferencja w Brukseli przeznaczona by∏a dla profesjonalistów:
w∏adz lokalnych, ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, uczelni, ustawodawców UE – Komisji, Parlamentu,
Rady, Komitetu regionów, krajów
cz∏onkowskich i wspó∏udzia∏owców programu Life – beneficjentów,
krajowych punktów kontaktowych,
innych fundatorów.
W czasie jej trwania rozmawiano
o promocji najlepszej praktyki we
wprowadzaniu prawa unijnego,
nowych rozwiàzaniach dla wyzwaƒ
Êrodowiskowych w sektorze publicznym i prywatnym, ich rozpowszechnianiu, zgodnoÊci z innymi programami finansowania na poziomie
krajowym i Unii Europejskiej. ■
Ma∏gorzata Nowak

AktualnoÊci
Parki Narodowe jako paƒstwowe osoby prawne
31 maja br. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych innych ustaw by∏
przedmiotem obrad Rady Ministrów. Zaproponowane przez
Ministerstwo Ârodowiska zmiany
pozwolà na p∏ynne finansowanie dzia∏alnoÊci Parków Narodowych. Po przekszta∏ceniu w paƒstwowe osoby prawne, Parki
Narodowe zyskajà mo˝liwoÊç
zatrzymania swoich przychodów
i przeznaczania ich na cele ochrony
przyrody oraz otrzymajà wi´cej
mo˝liwoÊci zdobywania pieni´dzy m.in. z Unii Europejskiej.

www.dashofer.pl

Jako paƒstwowe jednostki bud˝etowe, funkcjonujà w tej chwili
w Polsce 23 Parki Narodowe. Sà
one azylem dla dzikiej przyrody
i ratunkiem dla zagro˝onych gatunków. Oprócz ich podstawowej
funkcji, jakà jest ochrona przyrody,
zajmujà si´ edukacjà ekologicznà,
badaniami naukowymi, a tak˝e udost´pnianiem zasobów przyrodniczych, czyli np. utrzymujà szlaki
dla turystów.

podarstw pomocniczych, funkcjonujàcych dotychczas przy paƒstwowych jednostkach bud˝etowych –
parkach narodowych. Gospodarstwa
pomocnicze gromadzi∏y pieniàdze
z dochodów w∏asnych parków, gwarantujàc w ten sposób mo˝liwoÊç
ich p∏ynnego wykorzystywania na
swoje dzia∏anie.

Od 1 stycznia obowiàzujà nowe
przepisy o finansach publicznych,
które spowodowa∏y likwidacj´ gos-

Po ich likwidacji trzeba stworzyç
inny mechanizm finansowania.
Dzi´ki przekszta∏ceniu parków naro-

PN jako paƒstwowe
osoby prawne
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dowych – paƒstwowych jednostek
bud˝etowych – w paƒstwowe osoby prawne parki narodowe b´dà
dysponowaç swoimi przychodami
i przeznaczaç je na niezb´dne cele.
Uzyskajà równie˝ mo˝liwoÊç
osiàgania przychodów z ró˝nych
êróde∏. Pozwoli to na zwi´kszenie
Êrodków finansowych przeznaczonych na ochron´ przyrody na ich
obszarze.
Po wejÊciu w ˝ycie proponowanych
w projekcie zmian, paƒstwowa osoba
prawna – park narodowy b´dzie
prowadziç samodzielnà gospodark´
finansowà, finansujàc z posiadanych Êrodków i uzyskiwanych
wp∏ywów wydatki na dzia∏alnoÊç.
Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody zmienia form´ organizacyjno-prawnà, nie wp∏ywajàc na
zakres zadaƒ parków narodowych.
èród∏a finansowania
dzia∏ania PN
W projekcie ustawy zosta∏y okreÊlone: szczegó∏owy katalog przychodów parków narodowych, jako
paƒstwowych osób prawnych oraz
warunki zaciàgania przez nie kredytów i po˝yczek.

Do przychodów mo˝na zaliczyç:
➢ dotacje bud˝etowe,
➢ dotacje jednostek samorzàdu
terytorialnego,
➢ dotacje z Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
➢ dobrowolne wp∏aty, zapisy, darowizny, Êwiadczenia rzeczowe,
➢ wp∏ywy pochodzàce z fundacji
oraz wp∏ywy z przedsi´wzi´ç
organizowanych na rzecz ochrony
przyrody,
➢ Êrodki pochodzàce z bud˝etu
Unii Europejskiej,
➢ Êrodki pochodzàce ze êróde∏
zagranicznych, niepodlegajàce
zwrotowi, inne ni˝ Êrodki Unii
Europejskiej.

✔

WA˚NE!

Weg∏ug danych za 2011 r. roczny
koszt funkcjonowania paƒstwowych
jednostek bud˝etowych – parków
narodowych to ok. 200 mln z∏, z czego
z bud˝etu paƒstwa przeznacza si´
ok. 137 mln z∏.

Powy˝sze Êrodki sà Êrodkami przyznanymi parkom narodowym w ramach limitu na 2011 r. dla paƒ-

stwowych jednostek bud˝etowych
(ok. 84 mln z∏) oraz Êrodkami, o które
wyst´puje resort w ramach rezerwy
celowej (ok. 53 mln z∏). Kwota
przyznawana w ramach limitu dla
paƒstwowych jednostek bud˝etowych pozwala jedynie na finansowanie wynagrodzeƒ dla pracowników parków narodowych, z wy∏àczeniem pracowników przej´tych
w 2011 r. z gospodarstw pomocniczych po ich likwidacji.
Dzia∏ania z zakresu ochrony przyrody, w tym zadania zwiàzane z udost´pnianiem obszarów parków narodowych oraz finansowaniem wynagrodzeƒ pracowników przej´tych
z gospodarstw pomocniczych, finansowane sà ze Êrodków w ramach
rezerwy celowej oraz z innych
êróde∏ (np. Êrodki z Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej w ∏àcznej kwocie
ok. 35 mln z∏). Nale˝y równie˝ wskazaç, ˝e w 2011 r. przewiduje si´
wykorzystanie Êrodków zagranicznych w kwocie ok. 28 mln z∏. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiego porozumienia
zosta∏ przed∏u˝ony
Do 30 czerwca zosta∏ przesuni´ty termin sk∏adania wniosków o dofinansowanie projektów Êrodowiskowych w Polsce
ze Êrodków stanowiàcych pomoc
ze strony Republiki Federacji Niemieckiej.

Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o
przed∏u˝enie terminu sk∏adania wniosków do 30 czerwca 2011 roku.
Przypominamy, ˝e docelowe kierunki programu, na które mo˝na
uzyskaç dofinansowanie, to:
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➢ bezpoÊrednie, mierzalne oddzia∏ywanie na Êrodowisko, w tym
w szczególnoÊci zmniejszenie zanieczyszczeƒ powietrza i wody
lub
➢ prezentowanie dzia∏aƒ gospodarczych na rzecz poprawy ochrony
klimatu, w tym w szczególnoÊci
zmniejszanie emisji dwutlenku
w´gla oraz zast´powanie kopalnych êróde∏ energii przez odnawialne êród∏a energii.
Równie˝ projekty, b´dàce projektami inwestycyjnymi, polegajàcymi
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na budowie nowych obiektów, mogà
liczyç na wsparcie finansowe.
Dofinansowanie udzielone zostanie
w formie:
➢ dotacji do odsetek od po˝yczek
udzielonych przez bank KfW
Bankengruppe lub
➢ dotacji bezzwrotnej.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Ministerstwa
Ârodowiska http://www.mos.gov.pl.
Redakcja
www.dashofer.pl
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Porady prawne
OdpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone Êciekami
W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego pojawi∏a si´ problematyka
dotyczàca odpowiedzialnoÊci za
szkody wyrzàdzone w wyniku
zanieczyszczenia wód Êciekami
przez podmiot prowadzàcy na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni´ Êcieków. Kwestia ta dotyczy przede
wszystkim wyboru w∏aÊciwego
re˝imu prawnego (prawa cywilnego bàdê administracyjnego)
i wymaga zwrócenia uwagi Czytelników.

ni´˝nych na podstawie przepisów
Prawa wodnego.

OdpowiedzialnoÊç za
szkody w Prawie wodnym

Nie oznacza to, ˝e dochodzenie odszkodowania na podstawie przepisu
prawa cywilnego jest wy∏àczone.
Tego rodzaju odpowiedzialnoÊç
zawsze mo˝e mieç miejsce, gdy
szkoda powstanie niezale˝nie od sfery
stosunków, w których ona wystàpi
chyba, ˝e przepis szczególny wy∏àczy dochodzenie odszkodowania.

OdpowiedzialnoÊç cywilna stanowi
o obowiàzku naprawienia szkody
powsta∏ej w nast´pstwie bezprawnego zachowania osób fizycznych
lub osób prawnych. Sankcja cywilna
wyst´puje g∏ównie w postaci odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej.
Przepisy art. 185-188 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zmianami) wskazujà, i˝
odpowiedzialnoÊç cywilna na gruncie Prawa wodnego ogranicza si´
do odpowiedzialnoÊci za szkody.
OdpowiedzialnoÊç za szkody nie
obejmuje stanów faktycznych, okreÊlonych w przepisach art. 82-88.
Przepisy te okreÊlajà ochron´ przed
powodzià oraz suszà i w tym zakresie Prawo wodne wprowadza
administracyjne Êrodki ochrony,
polegajàce na wprowadzaniu nakazów i zakazów, przywróceniu stanu
poprzedniego na podstawie decyzji
administracyjnej i czasowym ograniczeniu korzystania z wód.
W stanach faktycznych, obj´tych
przepisami art. 82-88 Prawa wodnego, w zasadzie niedopuszczalne
jest dochodzenie odszkodowaƒ piewww.dashofer.pl

Szkody powsta∏e w wyniku powodzi
lub suszy mogà podlegaç kompensacji na podstawie odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej, czyli ubezpieczeniowej, jeÊli nara˝eni na szkody
ubezpieczà si´ od ci´˝aru jej ponoszenia, albo dzi´ki dotacjom z bud˝etów samorzàdowych lub bud˝etu
Skarbu Paƒstwa, jeÊli szkody b´dà
mia∏y charakter powszechny lub
kl´ski ˝ywio∏owej.

✔

WA˚NE!

Prawo wodne wy∏àcza odszkodowanie,
gdy szkoda powstanie przez zalanie
cudzych gruntów podczas powodzi.

Odprowadzanie Êcieków bez pozwolenia wodnoprawnego jest tak˝e
szkodà w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku
i ich naprawie. Jednak dochodzenie
takiej szkody odbywa si´ na podstawie przepisów Ustawy – Prawo
wodne. Jak trafnie zauwa˝a Naczelny
Sàd Administracyjny:
„Odprowadzanie Êcieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego niewàtpliwie musi byç uznane
za szkod´ w Êrodowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy z 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie, ale szkod´
której naprawianie odbywa si´ na
zasadach okreÊlonych w art. 186
ust. 3 Prawa wodnego. Zgodnie z tym
przepisem na ˝àdanie poszkodowa-

nego organ w∏aÊciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego, a je˝eli
szkoda nie jest nast´pstwem pozwolenia wodnoprawnego – w∏aÊciwy
marsza∏ek województwa, ustala
wysokoÊç odszkodowania w drodze
decyzji. Decyzja ta jest niezaskar˝alna, a stronie niezadowolonej
z ustalonego odszkodowania przys∏uguje droga sàdowa”.
[Postanowienie NSA w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2009 r. sygn. akt II
OW 82/08].
Natomiast w wyroku z dnia 28 lutego
2008 r. Sad Najwy˝szy orzek∏, ˝e
odpowiedzialnoÊç podmiotu legitymujàcego si´ pozwoleniem wodnoprawnym za szkod´ wyrzàdzonà
osobie trzeciej opiera si´ na przepisach Prawa wodnego, gdy szkoda
jest wynikiem realizacji tego pozwolenia, a wi´c gdy do jej powstania
dochodzi przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia.
Natomiast w sytuacji, gdy szkoda
jest wynikiem bezprawnego dzia∏ania
polegajàcego na realizacji pozwolenia niezgodnie z jego treÊcià, a wi´c
niedotrzymania jego warunków, a nie
jego realizacji, dla jej dochodzenia nie
jest w∏aÊciwy przedsàdowy tryb post´powania administracyjnego, okreÊlony w art. 185 i 186 Prawa wodnego.
[Por. wyrok Sàdu Najwy˝szego
z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt III
CSK 252/07].
Wyczerpanie drogi
administracyjnej
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´,
i˝ w sprawie naprawienia szkód
innych ni˝, gdy:
(i) szkoda powstanie podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez
w∏aÊciciela wody lub w∏aÊciciela urzàdzeƒ wodnych,
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(ii)szkoda polega na trwa∏ym zaj´ciu w sposób naturalny gruntu
przez wody powierzchniowe
p∏ynàce lub wody morza terytorialnego albo morskie wody
wewn´trzne w warunkach, gdy
grunt nie stanowi w∏asnoÊci
w∏aÊciciela wody droga sàdowa
przys∏uguje po wyczerpaniu
drogi administracyjnej.
Odpowiednie post´powanie administracyjne jest wszczynane na ˝àdanie
poszkodowanego przed organem
w∏aÊciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Organem tym
mo˝e byç zarówno starosta, jak
i wojewoda – starosta wówczas, gdy
szkoda jest nast´pstwem pozwolenia wodnoprawnego, a wojewoda –
gdy pozwolenie wodnoprawne by∏o
wydane przy uwzgl´dnieniu znacznego oddzia∏ywania na Êrodowisko
oraz gdy powsta∏a szkoda nie ma
zwiàzku przyczynowego z wydaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

✔

WA˚NE!
Wa˝ne

Decyzja administracyjna wydana
w przedmiocie ustalenia odszkodowania jest niezaskar˝alna w toku administracyjnego post´powania instancyjnego. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przys∏uguje
odwo∏anie rozpoznawane na drodze
sàdowej, z zachowaniem w∏aÊciwoÊci miejscowej i rzeczowej. Droga
sàdowa przys∏uguje tak˝e, gdy organ
w∏aÊciwy do rozpoznania ˝àdania
wyka˝e bezczynnoÊç w ciàgu 3 miesi´cy, liczàc od dnia zg∏oszenia ˝àdania. Wówczas poszkodowany mo˝e
wystàpiç na drog´ sàdowà, niezale˝nie od ˝àdania zg∏oszonego organowi
administracyjnemu.

Nale˝y ponadto pami´taç, ˝e w wypadku zaskar˝enia decyzji nie podlega ona wstrzymaniu, a naprawienie szkody nast´puje w granicach
strat poniesionych przez poszkodowanego, co oznacza, ˝e rozmiary
odszkodowania powinny byç pokryte do wysokoÊci realnie powsta∏ego uszczerbku majàtkowego.
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OdpowiedzialnoÊç
za czyny niedozwolone
w K.c.
Zgodnie z ogólnà regu∏à wyra˝onà
w przepisie art. 415 Kodeksu cywilnego, dotyczàcà odpowiedzialnoÊci
za szkody wynikajàce z pope∏nienia czynów niedozwolonych, kto
z winy swej wyrzàdzi∏ drugiemu
szkod´, zobowiàzany jest do jej naprawienia.

✔

PAMI¢TAJ!

Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu przepisu art. 415 Kodeksu cywilnego, jest zarówno dzia∏anie, jak
i zaniechanie, przy czym dzia∏anie
polega na zachowaniu si´ aktywnym,
a zaniechanie polega na zachowaniu
si´ biernym. Zaniechanie mo˝e byç
uznane za „czyn”, gdy wià˝e si´
z cià˝àcym na sprawcy obowiàzkiem
czynnego dzia∏ania i niewykonania
tego obowiàzku.

Poj´cie „czynu” mo˝e byç zastosowane zarówno w odniesieniu do
osoby fizycznej, jak i prawnej.

✔

WA˚NE!

Osoba prawna jest zobowiàzana do
naprawienia szkody wyrzàdzonej
z winy jej organu.

Wina jest z kolei poj´ciem odnoszàcym si´ do sfery zjawisk psychicznych sprawcy, przy czym dopiero
czyn uznany za bezprawny mo˝e
byç rozwa˝any w kategoriach winy.
W literaturze przedmiotu przewa˝a
stanowisko, i˝ przez win´ rozumie
si´ nagannà decyzj´ cz∏owieka, odnoszàcà si´ do podj´tego przez niego
bezprawnego czynu. Sprawcy bezprawnego czynu stawia si´ wi´c
zarzut, ˝e jego decyzja by∏a naganna
w konkretnej sytuacji.
W wyroku z dnia 26 wrzeÊnia 2003 r.
(sygn. akt IV CK 32/2002) Sàd
Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e na podstawie prawa cywilnego win´ mo˝na
przypisaç podmiotowi prawa, kiedy
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istniejà podstawy do negatywnej
oceny jego zachowania z punktu
widzenia zarówno obiektywnego,
jak i subiektywnego.
Droga administracyjna
czy sàdowa?
Ka˝dy zainteresowany dochodzeniem odszkodowania mo˝e sam wybraç, czy prób´ uzyskania odszkodowania rozpoczàç od drogi administracyjnej czy od razu skierowaç
spraw´ do sàdu cywilnego, wyst´pujàc z pozwem o odszkodowanie.
Jak wskazuje Wojewódzki Sàd
Administracyjny w Lublinie:
„Analiza przepisu art. 186 ust. 3
p.w. wskazuje, ˝e to strona wybiera
tryb post´powania, natomiast organ
ma obowiàzek wydania decyzji administracyjnej, je˝eli strona z∏o˝y stosowny wniosek o odszkodowanie.
Organ administracji publicznej nie
mo˝e bowiem pozbawiaç strony
mo˝liwoÊci za∏atwienia jej sprawy
na drodze administracyjnej, wskazujàc jej jedynie mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ na drodze post´powania sàdowego, lecz zobligowany
jest do wydania stosownej decyzji
w tym zakresie”.
[Wyrok WSA w Lublinie z dnia
20 maja 2010 r. sygn. akt III SAB/
Lu 4/10].
Wyrok SN z dnia 18 marca 2005 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Sàdu Najwy˝szego, wyra˝onym w wyroku
Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego
z dnia 18 marca 2005 r. (sygn. akt: II
CK 559/2004), do odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwa wodociàgów
i kanalizacji, wynikajàcej z zanieczyszczenia wód stawów hodowlanych Êciekami z nale˝àcej do przedsi´biorstwa oczyszczalni, majà
zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, odnoszàce si´ do czynów
niedozwolonych, a nie przepisy
Prawa wodnego.
W ocenie Sàdu Najwy˝szego do
wyrzàdzenia szkody osobie trzeciej
www.dashofer.pl
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przez podmiot legitymujàcy si´
pozwoleniem wodnoprawnym mo˝e
dojÊç przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci
zgodnie z warunkami udzielonego
pozwolenia. Wówczas szkoda pozostaje w zwiàzku z posiadanym
zezwoleniem i w∏aÊciwy do dochodzenia jej wyrównania jest tryb okreÊlony w Prawie wodnym.
JeÊli natomiast szkoda wywo∏ana
zosta∏a niew∏aÊciwym, bezprawnym
zachowaniem, polegajàcym na realizacji uprawnienia wodnoprawnego niezgodnie z jego treÊcià lub
w sposób wykraczajàcy poza granice
pozwolenia, do wywo∏anej w ten
sposób szkody dochodzi na skutek
niedotrzymania warunków pozwo-

lenia, a nie w zwiàzku z jego realizacjà. OdpowiedzialnoÊç zobowiàzanego za takà szkod´ nie opiera
si´ na przepisach Prawa wodnego,
ale wynika z przepisów Kodeksu
cywilnego o czynach niedozwolonych i sprawa bez ˝adnych ograniczeƒ podlega rozpoznaniu w post´powaniu sàdowym na podstawie
tych przepisów.
Sad Najwy˝szy podkreÊli∏, i˝ zanieczyszczenie wód Êciekami z oczyszczalni Êcieków przez podmiot prowadzàcy oczyszczalni´ na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego bez
wàtpienia nie pozostaje w zwiàzku
z posiadanym przezeƒ pozwoleniem
wodnoprawnym, a stanowi oczy-

wiste naruszenie tego pozwolenia
przez prowadzenie oczyszczalni
wbrew jej zadaniom i zasadom
pozwolenia.
OdpowiedzialnoÊç tego podmiotu
za szkody wyrzàdzone w taki sposób
osobom trzecim, jakimi sà w stosunku do niego osoby prowadzàce
dzia∏alnoÊç hodowlanà, tak˝e na
podstawie uzyskanego pozwolenia
wodnoprawnego, opiera si´ w pe∏nym zakresie na przepisach Kodeksu
cywilnego o czynach niedozwolonych, a nie na przepisach Prawa
wodnego.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
ADWOKAT

Porady prawne
31 lipca up∏ywa termin wnoszenia op∏at i sprawozdaƒ
31 lipca mija termin wniesienia
op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska oraz przekazania sprawozdania o iloÊci emisji do
Urz´du Marsza∏kowskiego. Wyjàtek stanowià podmioty ponoszàce
op∏at´ za odprowadzane Êcieki
pochodzàce z chowu lub hodowli
ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych
– wnoszà op∏at´ w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu od
1 maja do dnia 30 kwietnia nast´pnego roku, czyli do koƒca czerwca.

Stawki op∏at na 2011 r. zawiera
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2010 r.
w sprawie wysokoÊci stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska na rok
2011 (M.P. Nr 74/2010 r. poz. 945).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska ujednolici∏a zasady naliczania i uiszczania
op∏at, którymi zosta∏y obj´te wszystkie elementy korzystania ze Êrodowiska, a mianowicie:
1. Wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza:
– z kot∏owni,
www.dashofer.pl

– z procesów technologicznych,
np. malowanie, lakierowanie,
spawanie, obróbka drewna,
galwanizacja, wyrób masy
bitumicznej, w´dzenie itp.,
– ze spalania paliw przez Êrodki
transportu,
– z prze∏adunku benzyn silnikowych,
– z chowu lub hodowli drobiu.
2. Wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, tj.:
– pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe uj´te
w systemy kanalizacyjne,
– wody ch∏odnicze,
– wody pochodzàce z chowu
i hodowli ryb,
– wody zasolone,
3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód Êródlàdowych i morskich wód wewn´trznych.
4. Sk∏adowanie odpadów.
Podmioty zobowiàzane
do ponoszenia ww. op∏at
Do ponoszenia ww. op∏at zobowiàzane sà podmioty korzystajàce ze

Êrodowiska:
➢ przedsi´biorca oraz osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych, chowu lub hodowli
zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
➢ jednostka organizacyjna, nieb´dàca przedsi´biorcà,
➢ osoba fizyczna, nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga
pozwolenia,
➢ osoby fizyczne, nieb´dàce przedsi´biorcami, tylko w zakresie,
w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub
energii do Êrodowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór
wód w rozumieniu Ustawy –
Prawo wodne.
Marsza∏ek województwa wymierza,
na podstawie w∏asnych ustaleƒ lub
wyników kontroli wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska:
➢ op∏at´ w drodze decyzji, jeÊli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie przed∏o˝y∏ wykazu
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zawierajàcego informacje i dane
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at,
➢ op∏at´ w drodze decyzji w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà a wynikajàcà
z wykazu, je˝eli zamieszczone
w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at budzà zastrze˝enia.

✔

➢

➢

WA˚NE!

Op∏aty Êrodowiskowe uznaje si´ za
koszty poÊrednie, gdy˝ nie mo˝na
ich bezpoÊrednio powiàzaç z konkretnymi przychodami podatnika,
ale zwiàzane sà z ca∏okszta∏tem prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci.

➢
➢

Zwolnienie z op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska
Zwolnienie z op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska dotyczy:
➢ emisji powsta∏ej w wyniku prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych
(art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska – Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, ze zm. – art. 2,
3, 273-292),
➢ emisji powsta∏ej w wyniku dzia∏alnoÊci osoby fizycznej, nieb´dàcej przedsi´biorcà, gdy korzystanie ze Êrodowiska nie wymaga
pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza
lub pozwolenia zintegrowanego.
Zwolniony z op∏at jest pobór wody:
➢ dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
➢ na potrzeby energetyki wodnej,
pod warunkiem zwrotu takiej
samej iloÊci wody, co najmniej
nie gorszej jakoÊci, w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 1 km od miejsca
jej poboru,
➢ powierzchniowej na potrzeby
zwiàzane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej
w cz´Êci dotyczàcej iloÊci odprowadzanej do odbiornika wody,
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o ile odprowadzanie wody ch∏odniczej i pochodzàcej z obiegów
wodnych jest zgodne z pozwoleniem,
na potrzeby funkcjonowania
pomp cieplnych oraz geotermii,
wykorzystujàcych energi´ wody
podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych
takiej samej iloÊci wody co najmniej nie gorszej jakoÊci,
na potrzeby chowu lub hodowli
ryb oraz innych organizmów
wodnych, pod warunkiem, ˝e
pobór ten oraz odprowadzenie
wykorzystanej wody sà zgodne
z pozwoleniem,
na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi u˝ytków
rolnych i gruntów leÊnych,
pochodzàcej z odwodnienia
gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zak∏adów
górniczych.

Zwolnione z op∏at jest równie˝
wprowadzanie:
➢ do ziemi – Êcieków w celu wykorzystania rolniczego, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie ich
wykorzystanie,
➢ do wód – wód ch∏odniczych i wód
pochodzàcych z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli ich temperatura
nie przekracza +26°C, albo naturalnej temperatury wody, w przypadku, gdy jest ona wy˝sza ni˝
+26°C,
➢ do wód – wód zasolonych, je˝eli
wartoÊç sumy jonów chlorków
i siarczanów w odprowadzonych
wodach nie przekracza 500 mg/l,
➢ do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu
i hodowli ryb ∏ososiowatych pod
warunkiem, ˝e iloÊç i rodzaj
substancji w nich zawartych nie
przekroczy wartoÊci okreÊlonych w warunkach wprowadzania Êcieków do wód,
➢ do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu
i hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
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wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb
lub tych organizmów w ciàgu
roku nie przekroczy 1500 kg z 1 ha
powierzchni u˝ytkowej stawu.

✔

WA˚NE!

Tylko, gdy kwota na rachunek danego
urz´du marsza∏kowskiego nie przekracza 400 z∏ za pó∏rocze, podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska nie musi
jej wnosiç, wtedy jednak wykaz
op∏atowy nale˝y z∏o˝yç.

Nie sà równie˝ wymagane op∏aty za
wody opadowe i roztopowe z tytu∏u
korzystania ze Êrodowiska w przypadku, gdy nie korzystamy ze Êrodowiska, poniewa˝ my nie wprowadzamy deszczówki do wód lub
do ziemi. Tak jest, gdy nasza deszczówka jest wprowadzana np.:
➢ do obcej kanalizacji (wtedy op∏aty
sà wed∏ug umowy z odbiorcà,
a to odbiorca wnosi op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska),
➢ do zbiornika bezodp∏ywowego
(np. zbiornik ppo˝.).
Poza tym nie ma ˝adnych zwolnieƒ
z obowiàzku naliczenia pó∏rocznych op∏at za emisj´ do powietrza
i z∏o˝enia wykazów op∏atowych do
marsza∏ka województwa i WIOÂ.
Obowiàzek op∏atowy
Obowiàzek op∏atowy dotyczy ka˝dej emisji substancji do powietrza,
je˝eli dla substancji okreÊlona jest
jednostkowa stawka op∏atowa, a wi´c
dotyczy emisji:
➢ dla której w pozwoleniu okreÊlona jest wartoÊç dopuszczalna,
albo dla której w pozwoleniu nie
jest okreÊlona wartoÊç dopuszczalna ze wzgl´du na 10%,
➢ która wymaga uwzgl´dnienia
w pozwoleniu, ale nie jest
uwzgl´dniona albo nie ma pozwolenia,
➢ która nie wymaga pozwolenia,
ale wymaga zg∏oszenia, albo nie
wymaga ani pozwolenia, ani zg∏oszenia,
www.dashofer.pl
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➢ która jest wprowadzana do po-

➢
➢
➢
➢

wietrza w sposób zorganizowany
(przez emitor) albo w sposób
niezorganizowany,
która do powietrza jest wprowadzana z instalacji albo nie
jest wprowadzana z instalacji,
niezale˝nie od iloÊci – du˝a czy
znikoma,
niezale˝nie od czasu emisji –
emisja ciàg∏a czy chwilowa,
niezale˝nie od rodzaju substancji
– musi byç jedynie okreÊlona
w przepisach jednostkowa stawka
op∏aty albo jednostkowa stawka
rycza∏towa.

Przedsi´biorca mo˝e uzyskaç od
organu w∏aÊciwego do pobrania op∏at
wià˝àcà interpretacj´ przepisów
dotyczàcych op∏at. W tym celu musi
z∏o˝yç wniosek i wnieÊç op∏at´ do
tego organu o wydanie pisemnej
interpretacji w jego indywidualnej
sprawie, dotyczàcej zakresu i sposobu stosowania przepisu dotyczàcego op∏at.
Wniosek o wydanie
pisemnej interpretacji
Przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç do
w∏aÊciwego organu administracji
publicznej lub paƒstwowej jednostki
organizacyjnej wniosek o wydanie
pisemnej interpretacji co do zakresu
i sposobu zastosowania przepisów,
z których wynika obowiàzek Êwiadczenia przez przedsi´biorc´ daniny
publicznej oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne,
w jego indywidualnej sprawie.
Wniosek o wydanie interpretacji
mo˝e dotyczyç zaistnia∏ego stanu
faktycznego lub zdarzeƒ przysz∏ych.
Przedsi´biorca we wniosku o wydanie interpretacji zobowiàzany jest
przedstawiç stan faktyczny lub zdarzenie przysz∏e oraz w∏asne stanowisko w sprawie.
Wniosek o wydanie interpretacji
zawiera równie˝:
1) firm´ przedsi´biorcy,
2) oznaczenie siedziby i adresu albo
www.dashofer.pl

miejsca zamieszkania i adresu
przedsi´biorcy,
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP),
4) numer w rejestrze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze
Sàdowym albo w Ewidencji
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej,
5) adres do korespondencji, w przypadku, gdy jest on inny ni˝ adres
siedziby albo adres zamieszkania przedsi´biorcy.
Udzielenie interpretacji nast´puje
w drodze decyzji, od której przys∏uguje odwo∏anie.
Interpretacja zawiera wskazanie
prawid∏owego stanowiska w sprawie,
wraz z uzasadnieniem prawnym
oraz pouczeniem o prawie wniesienia Êrodka zaskar˝enia.

✔

PAMI¢TAJ!

Wniosek o wydanie interpretacji
podlega op∏acie, którà nale˝y wp∏aciç w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku. W razie nieuiszczenia op∏aty
w terminie, wniosek pozostawia si´
bez rozpatrzenia.

W przypadku wystàpienia w jednym
wniosku o wydanie interpretacji
odr´bnych stanów faktycznych lub
zdarzeƒ przysz∏ych, pobiera si´
op∏at´ od ka˝dego przedstawionego we wniosku odr´bnego stanu
faktycznego lub zdarzenia przysz∏ego.
Op∏ata stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa, Narodowego Funduszu
Zdrowia albo jednostki samorzàdu
terytorialnego.
Op∏at´ od wniosku uiszcza si´ na
rachunek organu administracji publicznej lub paƒstwowej jednostki
organizacyjnej, w∏aÊciwych do wydania interpretacji albo, je˝eli istnieje
taka mo˝liwoÊç, gotówkà w kasie
tego organu lub jednostki. Interpretacja wydawana jest bez zb´dnej
zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez organ administracji publicznej lub paƒstwowà jednostk´ orga-

nizacyjnà kompletnego i op∏aconego wniosku.
W przypadku niewydania interpretacji w terminie uznaje si´, ˝e w dniu
nast´pujàcym po dniu, w którym
up∏ynà∏ termin wydania interpretacji,
zosta∏a wydana interpretacja stwierdzajàca prawid∏owoÊç stanowiska
przedsi´biorcy przedstawionego
we wniosku o wydanie interpretacji.
Interpretacja nie jest wià˝àca dla
przedsi´biorcy, jednak przedsi´biorca nie mo˝e byç obcià˝ony
jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi,
finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowa∏ si´ do uzyskanej interpretacji.
Interpretacja jest wià˝àca dla organów administracji publicznej lub
paƒstwowych jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych dla przedsi´biorcy i mo˝e zostaç zmieniona wy∏àcznie w drodze wznowienia post´powania. Nie zmienia si´ interpretacji, w wyniku której nastàpi∏y
nieodwracalne skutki prawne.
W przypadkach uzasadnionych
wa˝nym interesem podatnika lub
interesem publicznym, marsza∏ek
województwa, na wniosek podatnika, mo˝e decyzjà:
1. Odroczyç termin uiszczenia
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska lub op∏aty produktowej.
2. Odroczyç lub roz∏o˝yç na raty
zaleg∏à op∏at´ za korzystanie ze
Êrodowiska lub op∏at´ produktowà.
3. Umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci
zaleg∏à op∏at´ za korzystanie ze
Êrodowiska lub op∏at´ produktowà.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

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

Handel emisjami
Handel emisjami (ang. emissions
trading) jest jednym z instrumentów polityki ekologicznej paƒstwa,
który najcz´Êciej s∏u˝y do ograniczania emisji zanieczyszczeƒ.
Jego wdro˝enie stanowi realizacj´
postanowieƒ protoko∏u z Kioto
(od czasu ratyfikacji przez Rosj´
protokó∏ sta∏ si´ obowiàzujàcym
prawem mi´dzynarodowym) oraz
zobowiàzaƒ wynikajàcych z naszego cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. JednoczeÊnie jest powszechnie uwa˝any za jeden z najbardziej rynkowo zorientowanych instrumentów w dziedzinie
ochrony Êrodowiska.

Uprawnienia do emisji przyznawane sà podmiotom obj´tym systemem na kilkuletni okres rozliczeniowy. Przydzia∏ uprawnieƒ (jedno
uprawnienie odpowiada emisji 1 tony
dwutlenku w´gla) ma pokryç w∏asne
potrzeby emisyjne instalacji, wynikajàce z wielkoÊci produkcji. Wygospodarowana nadwy˝ka (np. w wyniku
przeprowadzonych modernizacji)
mo˝e zostaç sprzedana na rynku.
W przypadku niewystarczajàcej
iloÊci uprawnieƒ, prowadzàcy instalacj´ musi dokupiç iloÊç potrzebnà
do prowadzenia produkcji.
Cel handlu emisjami
Celem handlu emisjami jest osiàgni´cie redukcji emisji jak najmniejszym kosztem. Poprzez handel emisjami jedna strona zmniejsza swoje
emisje i sprzedaje osiàgni´te redukcje drugiej stronie, która nast´pnie
wykorzystuje pozyskane redukcje
do uzyskania swojego celu redukcyjnego. Oprócz obni˝enia kosztów
redukcji emisji, handel emisjami jest
zach´tà dla transferu technologii
i inwestycji krajów rozwini´tych
w krajach rozwijajàcych si´.
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Mo˝liwoÊç wykorzystania sprzeda˝y
uprawnieƒ do emisji do finansowania projektów wynika z tzw. mechanizmów elastycznych Protoko∏u
z Kioto. Te innowacyjne, ale z∏o˝one
mechanizmy zosta∏y ustanowione,
aby pomóc krajom rozwini´tym
osiàgnàç planowane redukcje emisji
okreÊlone w Protokole, który jest
jednà z inicjatyw zmierzajàcych do
powstrzymania zmian klimatu.
Koszt zakupu
uprawnieƒ do emisji
Konstrukcja prawna systemu handlu
emisjami powoduje, ˝e zakup uprawnieƒ do emisji – czy to w formie EUA,
CER czy ERU – w okreÊlonych okolicznoÊciach mo˝e stanowiç koszt
poÊredni prowadzenia dzia∏alnoÊci
przez podatnika. Taka kwalifikacja
kosztów zwiàzanych z nabyciem
uprawnieƒ EUA oraz jednostek
redukcji emisji CER lub ERU oznacza, ˝e powinny zostaç zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów
w momencie uj´cia kosztu w ksi´gach rachunkowych, tj. w dacie otrzymania faktury przez Spó∏k´, a nie
w momencie zap∏aty.

✔

WA˚NE!

Do kosztów podatkowych mogà
zostaç zakwalifikowane tak˝e koszty,
których nie da si´ powiàzaç z konkretnymi przychodami, natomiast sà
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià podatnika
i ich poniesienie warunkuje jej prawid∏owe prowadzenie.

W∏aÊciwa kwalifikacja kosztów ma
wp∏yw na ustalenie momentu ich
rozliczenia. Mianowicie koszty
bezpoÊrednie sà potràcalne w roku
podatkowym, w którym zosta∏ osiàgni´ty odpowiadajàcy im przychód
(art. 15 ust. 4), pozosta∏e koszty, co
do zasady, w dacie ich poniesienia.
Przy tym za moment poniesienia
kosztu nale˝y uznaç dzieƒ, „na który
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uj´to koszt w ksi´gach rachunkowych (zaksi´gowano) na podstawie
otrzymanej faktury, czyli w praktyce
dat´ otrzymania faktury od kontrahenta. Specyfika kosztów poÊrednich opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e ich
wp∏yw na wielkoÊç osiàgni´tych przychodów nie jest mo˝liwy do zidentyfikowania.
Kosztami takimi sà wi´c w szczególnoÊci wydatki zwiàzane z ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci podatnika,
wynikajàce z koniecznoÊci wywiàzywania si´ przez niego z obowiàzków na∏o˝onych innymi przepisami
prawa czy warunkujàce prowadzenie tej dzia∏alnoÊci.
Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki
jest produkcja energii elektrycznej,
z czym nierozerwalnie zwiàzana jest
emisja dwutlenku w´gla, a w konsekwencji koniecznoÊç uzyskania
odpowiednich uprawnieƒ. Prawa
do emisji majà kluczowe znaczenie
dla prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
Spó∏k´, gdy˝ stanowià niezb´dny
warunek, umo˝liwiajàcy produkcj´
energii.
Podmiot obj´ty
systemem rozdzia∏u
uprawnieƒ
Podmiot obj´ty systemem rozdzia∏u
uprawnieƒ, w zwiàzku z pierwotnym przyznaniem uprawnieƒ na
podstawie ustawy o handlu uprawnieniami w ramach krajowego planu
rozdzia∏u uprawnieƒ, zobowiàzany
jest do poniesienia okreÊlonych
op∏at i wydatków zwiàzanych z ich
uzyskaniem. W zwiàzku z tym wydatki zwiàzane z nabyciem uprawnieƒ EUA bàdê jednostek redukcji
emisji CER lub ERU sà w istocie
rodzajowo takie same, jak wydatki
na pierwotnie przyznane jednostki
praw do emisji EUA.
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Zarówno jednostki redukcji emisji,
jak i uprawnienia EUA sà konieczne
dla podmiotu prowadzàcego instalacje do równowa˝enia faktycznej
emisji dwutlenku w´gla, która stanowi pochodnà prowadzonej przez
niego dzia∏alnoÊci.
W Êwietle obowiàzujàcych przepisów redukcja i handel gazami cieplarnianymi okaza∏y si´ tematykà
bardzo wa˝nà dla przedsi´biorstw.
Zwiàzane z nià zagro˝enia i szanse
majà coraz wi´kszy wp∏yw na podejmowane w firmach decyzje, nie
tylko w zakresie ochrony Êrodowiska,
ale przede wszystkim w kontekÊcie
decyzji dotyczàcych dalszego rozwoju ca∏ych zak∏adów.

Zakaz wykorzystania
jednostek Kioto
redukujàcych emisj´
gazów przemys∏owych

rzystywanego w produkcji nylonu.
Zarówno HFC-23, jak i N2O sà silnymi gazami cieplarnianymi, które
przyczyniajà si´ do zmiany klimatu.

Komisja Europejska poinformowa∏a, ˝e formalnie przyj´∏a zakaz wykorzystania jednostek Kioto redukujàcych emisj´ gazów przemys∏owych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami UE (EU ETS),
który b´dzie obowiàzywa∏ od maja
2013 r. Zakaz b´dzie dotyczy∏ jednostek Kioto pochodzàcych z projektów, które niszczà dwa gazy przemys∏owe: trifluorometan (HFC-23),
produkt uboczny chlorodwufluorometanu (HCFC-22), u˝ywanego g∏ównie
w urzàdzeniach klimatyzujàcych
i lodówkach, oraz podtlenek azotu
(N2O) z kwasu adypinowego wyko-

Wykorzystanie jednostek Kioto
redukujàcych emisj´ gazów przemys∏owych by∏o przez pewien czas
kontrowersyjne. Paƒstwa cz∏onkowskie UE przyj´∏y zakaz 21 stycznia
2011 r., po czym Parlament Europejski mia∏ trzy miesiàce na zatwierdzenie tego Êrodka.
Zakaz wejdzie w ˝ycie 1 stycznia
2013 r. z 4-miesi´cznym okresem
przejÊciowym do 30 kwietnia 2013 r.,
w przypadku jednostek Kioto z istniejàcych projektów.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
dla gmin i powiatów
Do 31 lipca gminy i powiaty, które
przekaza∏y do demonta˝u zebrane
pojazdy wycofane z eksploatacji,
mogà sk∏adaç wnioski o dofinansowanie. Program o bud˝ecie
22 tys. z∏ jest wdra˝any w latach
2010-2015, a alokacja Êrodków
przypada na lata 2011-2013.

dów wycofanych z eksploatacji,
zebranych i przekazanych przez
niego do stacji demonta˝u.
Dofinansowanie w formie dotacji
jest proporcjonalne do liczby tych
pojazdów, a jego wysokoÊç wynosi
4000 z∏ na jeden pojazd, przekazany do stacji demonta˝u w roku
poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku
o udzielenie dofinansowania.

Celem programu 3.4 Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, cz´Êç 2)
Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji jest
upowszechnienie zbierania i przekazywania do demonta˝u porzuconych pojazdów.

Wniosek musi byç kompletny, prawid∏owo podpisany i wyposa˝ony w wymagane za∏àczniki oraz wype∏niony
zgodnie z obowiàzujàcym wzorem.

Beneficjent, czyli gmina lub powiat,
okreÊla we wniosku liczb´ pojaz-

Do wniosku pobranego ze strony
NFOÂiGW nale˝y do∏àczyç:

✔

WA˚NE!

➢ wykaz przekazanych w roku
poprzednim do demonta˝u porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawierajàcy:
mark´ pojazdu, rok produkcji,
dat´ i miejsce przekazania do
demonta˝u,
➢ dokumenty potwierdzajàce przekazanie do stacji demonta˝u
zebranych porzuconych pojazdów
oraz dodatkowe dokumenty, okreÊlone w projekcie, dotyczàce zarzàdu
gminy czy powiatu.
Szczegó∏owe
informacje
www.nfosigw.gov.pl.

na
■

Ma∏gorzata Nowak

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

Napisz do Redakcji!
www.dashofer.pl
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Finanse
Nabór wniosków do Clean Sky
Do 28 lipca 2011 r. odbywa si´
nabór wniosków do 9. wersji projektu Clean Sky, który ma na celu
rozwój transportu lotniczego w
kierunku mniejszej szkodliwoÊci
dla Êrodowiska. Kwota przeznaczona na dofinansowanie nowego
naboru wynosi 12,7 mln euro.
Wnioski mogà sk∏adaç osoby
prawne z krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub krajów zrzeszonych z Siódmym programem
ramowym (FP7).

Lotnictwo produkuje rocznie
628 000 000 ton CO2. Aby zmniejszyç negatywne oddzia∏ywanie na
Êrodowisko, w 2006 r. Parlament
Europejski i Rada Europy zaproponowa∏y utworzenie d∏ugotrwa∏ej
wspó∏pracy publiczno-prywatnej,
w formie JTI (Wspólne Inicjatywy
Technologiczne), w∏àczajàc w nià
fundusze pochodzàce z FP7.
Powsta∏a w 2008 r. Clean Sky Joint
Undertaking (CSJU) potrwa do
31 grudnia 2017 r. W ramach jej
programu naukowego majà powstaç
nowoczesne technologie lotnicze,
bardziej wydajne, jeÊli chodzi o paliwo i emitujàce mniej ha∏asu.
Projekt Clean Sky stawia sobie za
cel osiàgni´cie do 2020 r. 50%
zmniejszenia emisji CO2, dzi´ki
mniejszemu zu˝yciu paliwa; 80%
zmniejszenia emisji tlenków azotu;
50% zmniejszenia emisji ha∏asu
oraz osiàgniecie zielonego cyklu
˝yciowego produktu.
Organizacja
W sk∏ad inicjatywy wchodzà:
➢ 12 liderów ITD, czyli organizacji przemys∏owych, z których
ka˝da przewodniczy specyficznemu demonstratorowi zintegrowanej technologii (ITD).
WÊród nich znajdujà si´ m.in.
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Airbus, Liebherr, Rolls-Royce,
Saab AB.
➢ Komisja Europejska, która reprezentuje interesy Wspólnoty
Europejskiej w Clean Sky,
zasiada w zarzàdach, ma wp∏yw
na podejmowanie decyzji i prawo
kontroli publicznej cz´Êci funduszy.
➢ 74 organizacje stowarzyszone,
czyli publiczne lub prywatne
organizacje, wybrane przez
Clean Sky.
➢ Partnerzy – prywatne lub publiczne organizacje, wspomagajàce inicjatyw´ przy niektórych
zadaniach przez okreÊlony czas.
Wybiera si´ ich po og∏oszeniu
naboru.
W inicjatyw´ Clean Sky zaanga˝owane sà 24 kraje. Do tej pory odby∏o
si´ osiem naborów wniosków ze
Êrednià wartoÊcià finansowania
22,5 mln euro na ka˝dy nabór.
6 ITD
Projekt podzielono na szeÊç obszarów technicznych, zwanych demonstratorami technologii zintegrowanej (ITD):
➢ SMART Fixed Wing Aircraft
o wartoÊci 7 200 000 euro, maksymalne dofinansowanie 5 400 000
euro, zajmujàcy si´ nowymi technologiami skrzyde∏, ich pokryciem, Êmig∏ami i nowymi konfiguracjami samolotów.
➢ Green Regional Aircraft, wartoÊç projektów 1 835 000 euro,
z czego maksymalne dofinansowanie to 1 376 250 euro, dotyczy lekkich samolotów z inteligentnà konstrukcjà, konfiguracji
niskiej emisji ha∏asu i integracji
technologii opracowanych w innych ITD.
➢ Green Rotorcraft o ca∏kowitej
wartoÊci 1 230 000 euro, dofinansowanie mo˝e byç przyznane
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do 922 500 euro, skupia si´ na
innowacyjnych ∏opatkach wirnika i instalacjach silników dla
redukcji ha∏asu, po∏àczeniach silników diesla oraz zaawansowanych systemów elektrycznych
w celu eliminacji szkodliwych
p∏ynów hydraulicznych i zmniejszenia poboru paliwa.
➢ Sustainable and Green Engines o wartoÊci 4 300 000 euro,
maksymalne dofinansowanie
3 225 000 euro, technologia
nowoczesnych silników niskociÊnieniowych o niskim poziomie ha∏asu, lekkiej wadze, wysokiej wydajnoÊci, niskiej emisji
NOx, oraz nowe konfiguracje
takie, jak otwarte wirniki i ch∏odnice poÊrednie, integracja innowacyjnych systemów elektrycznych.
➢ Systems for Green Operations
o wartoÊci 850 000 euro, maksymalne dofinansowanie 637 500
euro, zajmie si´ ca∏ym wyposa˝eniem elektrycznym samolotu
i architekturà systemu, zarzàdzaniem energià, usprawnieniem
funkcjonowania w powietrzu
i dzia∏aniami naziemnymi.
➢ Eco-Design o wartoÊci 1 530 000
euro, maksymalne dofinansowanie 1 147 500 euro, skupi si´ na
zielonym projekcie i ekologicznej produkcji (w∏ókna bambusowe, ˝ywice), wycofaniu i recyklingu samolotów.
W ramach poszczególnych ITD
wymieniono konkretne projekty, ze
szczegó∏owym opisem i limity dofinansowania. Informacje mo˝na
znaleêç w dokumencie „Call Text.”
Finansowanie
Bud˝et Clean Sky w 2008 r. wynosi∏ 1,6 bln euro, z czego po∏ow´
ufundowa∏a Komisja Europejska,
a po∏ow´ przemys∏ lotniczy. Liderzy
www.dashofer.pl
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ITD wy∏o˝yli 50%, cz∏onkowie stowarzyszeni do 25% i Partnerzy poprzez nabór wniosków minimum
25%.

✔

WA˚NE!

Wnioski o finansowanie przewy˝szajàce maksymalny ca∏kowity bud˝et
danego projektu b´dà z góry odrzucane. Lepiej zachowaç 5% margines
w okreÊlaniu kwoty. Do bud˝etu projektu nie wliczono VAT-u.

Granty b´dà polegaç na zwrocie kosztów kwalifikowanych na warunkach
okreÊlonych w umowie zawartej
z CSJU. W zale˝noÊci od rodzaju
uczestnictwa, mo˝na b´dzie uzyskaç
mi´dzy 50% a 75% maksymalnego
bud˝etu, przeznaczonego dla danego
tematu.
Aby móc zaliczyç koszty do kwalifikowanych, muszà spe∏niaç nast´pujàce warunki:
➢ byç aktualne,
➢ poniesione przez beneficjenta,
➢ muszà wystàpiç w trakcie trwania projektu,
➢ muszà byç okreÊlone zgodnie
z zasadami ksi´gowymi i zasadami zarzàdzania beneficjenta,
które powinny byç zgodne z zasadami podatkowymi kraju, gdzie
beneficjent utworzy∏ swojà dzia∏alnoÊç,
➢ muszà byç u˝yte jedynie do celu
realizacji zadaƒ projektu i jego
oczekiwanych wyników, w sposób
zgodny z zasadami gospodarki,
efektywnoÊcià i wydajnoÊcià,
➢ muszà byç zarejestrowane na
koncie beneficjenta, a w przypadku wk∏adu stron trzecich,
muszà byç równie˝ zarejestrowane na ich kontach.

✔

UWAGA!

W odniesieniu do kosztów osobowych tylko koszty godzin rzeczywiÊcie
przepracowanych przez osoby bezpoÊrednio wykonujàce prace przy
projekcie mogà byç naliczone. Takie
osoby muszà:
– byç bezpoÊrednio najmowane

www.dashofer.pl

przez beneficjenta w zgodzie z prawem krajowym,
– pracowaç pod technicznym nadzorem,
– byç wynagradzane w zgodzie normalnymi praktykami beneficjenta.

Do kosztów kwalifikowanych nie
zalicza si´:
➢ podatków poÊrednich, ∏àcznie
z VAT-em,
➢ op∏at celnych,
➢ zysków,
➢ zabezpieczeƒ przed przysz∏ymi
mo˝liwymi stratami lub op∏atami,
➢ strat kursowych,
➢ kosztów zadeklarowanych, powsta∏ych, zwróconych w odniesieniu do innego projektu JU,
➢ zad∏u˝eƒ i op∏aty obs∏ugi d∏ugów,
przesadnych lub nierozwa˝nych
wydatków.
Górne limity zwrotu kosztów:
➢ Dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowa: dofinansowanie do 50%
ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych beneficjenta. Dla organizacji publicznej non-profit,
szko∏y Êredniej i wy˝szej, organizacji naukowej i ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw dofinansowanie mo˝e wynosiç do 75%
ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych.
➢ Dzia∏alnoÊç pokazowa: dofinansowanie do 50% ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych,
niezale˝nie od statusu beneficjenta.
➢ Inna dzia∏alnoÊç, ∏àcznie z zarzàdzaniem, szkoleniem, koordynacjà i rozpowszechnianiem (∏àcznie z publikacjami): do 50%
ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych. Dla organizacji publicznej non-profit, szko∏y Êredniej
i wy˝szej, organizacji naukowej
i ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw dofinansowanie mo˝e
wynosiç do 75% ca∏kowitych
kosztów kwalifikowanych.
CSJU mo˝e zaproponowaç wyp∏at´
cz´Êci dofinansowania zaliczkowo,

jeÊli pieniàdze b´dà potrzebne na
rozpocz´cie prac.
Sk∏adanie wniosków
Na stronie www.cleansky.eu znajduje si´ ca∏a potrzebna dokumentacja, sposób jej wype∏nienia i regulamin naboru.

✔

WA˚NE!

Informacje zawarte we wniosku muszà
dotyczyç jednego z projektów,
wymienionych w dokumencie Call
Text. Nie ma mo˝liwoÊci odnoszenia si´
do kilku projektów w jednym wniosku.
JeÊli warunek ten nie b´dzie spe∏niony, wniosek zostanie odrzucony.

Przed nades∏aniem wniosku warto
upewniç si´:
➢ czy zaplanowana praca zgadza
si´ z naborem wniosków, czyli
dotyczy jednego okreÊlonego
projektu,
➢ czy wniosek jest kompletny,
➢ czy zaproponowana praca wzbudza wàtpliwoÊci natury etycznej,
➢ czy wniosek jest wype∏niony
zgodnie ze wzorem w sposób
konkretny i dok∏adny,
➢ czy propozycja zawiera informacje zwi´kszajàce szanse na jej
wybranie,
➢ czy propozycja spe∏nia za∏o˝enia naboru.
Wszystkie wnioski, spe∏niajàce
wymagania, b´dà poddane ocenie.
Procedury oceniajàce przedstawiono w dokumentach naboru.
Pozytywne przejÊcie przez ten etap
koƒczy si´ przes∏aniem zawiadomienia do wnioskodawców i rozpocz´ciem etapu negocjacji, które
dotyczà aspektów naukowych,
technologicznych, administracyjnych
i finansowych projektu, a tak˝e
zaleconych przez ekspertów zmian.
Podczas negocjacji ustala si´ warunki otrzymania grantu i umowy
z nim zwiàzanej.
■
Ma∏gorzata Nowak
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Finanse
Zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
– rusza III konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach III konkursu programu priorytetowego „System zielonych
inwestycji (GIS – Green Investment
Scheme), Cz´Êç 1) Zarzàdzanie
energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej”.

Program ma na celu ograniczenie
lub unikni´cie emisji dwutlenku
w´gla przez dofinansowanie przedsi´wzi´ç poprawiajàcych efektywnoÊç wykorzystania energii przez
budynki u˝ytecznoÊci publicznej.
Dofinansowanie
Dofinansowanie w III konkursie
udzielane b´dzie w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia. W celu uzyskania
dodatkowych Êrodków w formie
po˝yczki ze Êrodków NFOÂiGW
nale˝y z∏o˝yç odr´bny wniosek.
W ramach niniejszego konkursu nie
przewiduje si´ dodatkowych dotacji
ze Êrodków NFOÂiGW.
Kwota Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w formie dotacji ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi
50 mln z∏.

Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia: powy˝ej 2 mln z∏ (w przypadku projektów grupowych – powy˝ej 5 mln z∏).
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach
od 22 czerwca do 21 lipca 2011 r.
bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW
albo przesy∏aç pocztà lub kurierem
z dopiskiem „GIS – Zarzàdzanie
energià, cz. 1 – Konkurs III”.
Beneficjenci
O dofinansowanie mogà si´ staraç:
1) jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich zwiàzki,
2) podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji
zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego, nieb´dàce
przedsi´biorcami,
3) Ochotnicza Stra˝ Po˝arna,
4) szko∏y wy˝sze w rozumieniu
Ustawy o szkolnictwie wy˝szym oraz instytuty naukowo-badawcze,
5) samodzielne publiczne i niepubliczne zak∏ady opieki zdrowotnej,
6) organizacje pozarzàdowe, koÊcio∏y, inne zwiàzki wyznaniowe,
koÊcielne osoby prawne, prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie ochrony zdrowia, profilak-

tyki zdrowotnej, rehabilitacji
lub pomocy spo∏ecznej,
7) podmiot lub jednostka okreÊlona w pkt 1-6, b´dàca stronà
umowy po˝yczki w projekcie
grupowym.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej www.nfosigw.
gov.pl.
Anulowanie konkursu
programu GIS, cz. 4
„Sieci energetyczne”
NFOÂiGW uniewa˝ni∏ I konkurs
w ramach programu priorytetowego
System zielonych inwestycji (GIS
– Green Investment Scheme), Cz´Êç 4)
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu pod∏àczenia
odnawialnych êróde∏ energii wiatrowej. Uniewa˝nienie zosta∏o dokonane na podstawie zapisów §11
ust. 9 Regulaminu konkursu.
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej planuje og∏oszenie kolejnego naboru
wniosków w II po∏owie 2011 roku.
Obecnie trwajà prace nad zmianami zapisów przedmiotowego
programu priorytetowego w celu
polepszenia warunków uczestniczenia w konkursie.
■
Redakcja

Finanse
NER 300 finansowany ze sprzeda˝y 300 mln uprawnieƒ do emisji
Do 9 maja 2011 roku kraje cz∏onkowskie mia∏y czas na potwierdzenie wa˝noÊci sk∏adanych
projektów i sposobów na ich
finansowanie w ramach programu NER 300. Do Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EIB) wp∏yn´∏o 78 propozycji: 65 projek-
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tów dotyczy∏o innowacyjnych
technologii energii odnawialnej,
a 13 technologii CSS (wychwytywania i sk∏adowania dwutlenku
w´gla).

W ramach programu ma zostaç dofinansowanych 8 technologii CSS
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i 34 demonstracyjne technologie
energii odnawialnej. Pieniàdze na
dofinansowanie b´dà pochodzi∏y
ze sprzeda˝y 300 mln uprawnieƒ
do emisji, pochodzàcych z rezerwy
dla nowych instalacji (NER) europejskiego systemu handlu emisjami
(ETS).
www.dashofer.pl
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27 paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej mog∏o zg∏aszaç propozycje
do NER 300, najwi´kszego programu
finansujàcego demonstracyjne projekty dotyczàce CCS i innowacyjnych technologii energii odnawialnej.
Projekt ma na celu rozwój energetyki niskow´glowej w ca∏ej UE,
osiàgni´cie d∏ugofalowych celów
klimatycznych oraz zainteresowanie inwestorów z sektora prywatnego i paƒstw cz∏onkowskich UE
inwestycjami w komercyjne projekty
demonstracyjne, zwiàzane z bezpiecznym dla Êrodowiska wy∏apywaniem i geologicznym sk∏adowaniem CO2 oraz innowacyjnymi
technologiami z dziedziny energii
odnawialnej.
Wnioski
Pierwszy nabór wniosków rozpoczà∏
si´ w listopadzie 2010 r. Do 9 lutego
2011 r. sponsorzy projektów byli
zobowiàzani dostarczyç dokumenty,
potwierdzajàce ch´ç finansowania,
do odpowiednich organów paƒstwowych, a do 9 maja br. kraje cz∏onkowskie mia∏y czas na nades∏anie
potwierdzenia wa˝noÊci sk∏adanych
projektów i sposobów na ich finansowanie do Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.
W tej chwili EBI analizuje wnioski
pod wzgl´dem nale˝ytej starannoÊci
i do 9 lutego 2012 r. ma przedstawiç
wyniki swojej pracy. Komisja Europejska zawiadomi o wyborze wniosków do dofinansowania w drugiej
po∏owie 2012 r. Nabór przypominajàcy zostanie og∏oszony w 2012 r.
Ka˝de z paƒstw cz∏onkowskich ma
szans´ na dofinansowanie od 1 do 3
z∏o˝onych projektów.
Z informacji podanych przez Komisj´
Europejskà wynika, ˝e w ramach
z∏o˝onych wniosków CCS najwi´cej propozycji wytwarzania energii
dotyczy wychwytywania CO2 po
spalaniu. Pozosta∏e wnioski z tej
kategorii to: wychwytywanie CO2
przed spalaniem, spalanie tlenowe
www.dashofer.pl

oraz przemys∏owe zastosowania
demonstracyjnego CCS w rafineriach, cementowniach oraz przy produkcji ˝elaza, stali i aluminium.
WÊród projektów z zakresu energii
odnawialnej, najwi´cej z∏o˝onych
wniosków dotyczy bioenergii i energii wiatrowej. Pozosta∏e propozycje
to skoncentrowana energia s∏oneczna,
fotowoltaika, energia getermalna,
oceanu (fal morskich, p∏ywów oceanicznych) oraz zarzàdzanie rozproszonym wytwarzaniem energii odnawialnej (inteligentne sieci).

czystej energii czy iloÊci zmagazynowanego CO2.
75% zaprojektowanej wydajnoÊci
powinno byç osiàgni´te, aby projekt móg∏ uzyskaç pe∏ne przyznane
mu finansowanie. Przy osiàgni´ciu
mniej ni˝ 75% wydajnoÊci, finansowanie zostanie proporcjonalnie
zmniejszone. JeÊli kraj cz∏onkowski
zagwarantuje, ˝e cz´Êç lub ca∏oÊç
dofinansowania zostanie zwrócona,
w razie nieosiàgni´cia za∏o˝onego
celu, dofinansowanie mo˝e byç
przyznane „z góry” – zanim projekt
zacznie funkcjonowaç.

Finansowanie
Bioràc pod uwag´ aktualne ceny,
uprawnienia do emisji warte sà 4-5
bln euro. Sprzeda˝à pozwoleƒ zajmie
si´ Europejski Bank Inwestycyjny,
który równie˝ b´dzie rozdziela∏
uzyskane ze sprzeda˝y pieniàdze.
Majà one pokryç do 50% kosztów
kwalifikowanych wybranych projektów. Pozosta∏a kwota finansowania mo˝e pochodziç z Funduszy
Strukturalnych i SpójnoÊci, European
Energy Programme for Recovery
(EEPR) i funduszy prywatnych.
Do kosztów kwalifikowanych nale˝à: koszty inwestycyjne projektu
(np. inwestycja w ziemi´, fabryk´
i wyposa˝enie), które pozwolà zademonstrowaç zastosowanie technologii, koszty operacyjne, zwiàzane
z zastosowaniem tej technologii
minus dodatkowe korzyÊci operacyjne.

✔

Sprzeda˝ pozwoleƒ na emisj´ przez
aukcj´ ma nastàpiç w ciàgu miesiàca
od pojawienia si´ ich na rachunku
w rejestrze, zaÊ zakoƒczenie sprzeda˝y jest planowane przed 2013 r.,
kiedy rozpoczyna si´ trzeci okres
rozliczeniowy UE ETS. Informacje
na ten temat majà si´ pojawiç na stronach EIB.
Lokalizacja projektów
i kryterium ich doboru
Propozycje projektów mog∏y dotyczyç przedsi´wzi´cia zlokalizowanego na terenie jednego paƒstwa UE
lub przekraczajàcego granice danego
kraju, np. w przypadku technologii
CCS – przedsi´biorstwo generujàce
CO2 mog∏o znajdowaç si´ w jednym
kraju, CO2 zaÊ mog∏o byç transportowane do kraju sàsiedniego. Równie˝ sk∏adowiska dwutlenku w´gla
mog∏y si´ znajdowaç na terenach
nadgranicznych.

WA˚NE!

Podczas obliczania kosztów kwalifikowanych nale˝y uwzgl´dniç dodatkowe korzyÊci, pochodzàce z krajowych systemów wsparcia, nawet
jeÊli nie sà rozwa˝ane jako pomoc
paƒstwa. Takie samo podejÊcie powinno byç zastosowane do kosztów
unikni´tych.

Kryterium doboru projektów do dofinansowania b´dzie rosnàcy koszt
na jednostk´ wydajnoÊci, co oznacza,
˝e projekt z najni˝szymi kosztami
na jednostk´ wydajnoÊci znajdzie si´
na najwy˝szym miejscu. Osobno b´dà
rozwa˝ane projekty CCS i osobno
dotyczàce energii odnawialnej.

Przyznane fundusze b´dà wyp∏acane
co roku, w zale˝noÊci od wydajnoÊci
projektu, tj. iloÊci produkowanej

Koszt na jednostk´ wydajnoÊci jest
miarà tego, jak bardzo potrzebne sà
fundusze publiczne na jednostk´
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sk∏adowanego CO2 lub produkowanej czystej energii. Oznacza on koszt
podzielony przez wydajnoÊç.

✔

WA˚NE!

Koszt jest obliczany jako cz´Êç kosztu
projektu, który jest pokryty z funduszy publicznych. Nie dotyczy to tylko
dofinansowania NER 300, które

ogranicza si´ do 50% kosztów kwalifikowanych, ale te˝ w∏àcza finansowanie z jakiegokolwiek innego
publicznego êród∏a, np. EEPR, czy
pochodzàcego z kraju cz∏onkowskiego.

CO2 w ciàgu 10 lat dzia∏ania dla
projektów demonstracyjnych CCS
lub ca∏kowità zaprojektowanà iloÊç
energii, wyprodukowanà w ciàgu
pierwszych 5 lat dzia∏ania dla projektów energii odnawialnej.
■

WydajnoÊç oznacza ca∏kowità zaprojektowanà iloÊç sk∏adowanego

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór wniosków do Programu Wspó∏pracy Transgranicznej
Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina 2007-2013
Rozpoczà∏ si´ drugi nabór wniosków w ramach programu Wspó∏pracy Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina 2007-2013 na
dofinansowanie projektów m.in.
z zakresu ochrony Êrodowiska
w obszarze przygranicznym.

O dofinansowanie mo˝na si´ ubiegaç w ramach:
➢ Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjnoÊci obszaru przygranicznego:
– Dzia∏anie 1.1. Lepsze warunki
dla przedsi´biorczoÊci.
– Dzia∏anie 1.2. Rozwój turystyki.
– Dzia∏anie 1.3. Poprawa dost´pnoÊci regionu.
➢ Priorytetu 2. Poprawa jakoÊci
˝ycia:
– Dzia∏anie 2.1. Ochrona Êrodowiska w obszarze przygranicznym.

– Dzia∏anie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice.
➢ Priorytetu 3. Wspó∏praca sieciowa oraz inicjatywy spo∏ecznoÊci lokalnych:
– Dzia∏anie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych mo˝liwoÊci
wspó∏pracy transgranicznej.

wynosi do 90% ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Kwota minimalna na dofinansowania projektu to 100 000 euro, maksymalna 4 000 000 euro.

Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?

Wnioski mo˝na sk∏adaç od 16 maja
do 30 wrzeÊnia 2011 roku we
Wspólnotowym Sekretariacie Technicznym Programu Wspó∏pracy
Transgranicznej Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina 2007-2013, Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a Warszawa.

O dofinansowanie si´ mogà staraç
instytucje zarejestrowane na obszarze wsparcia Programu:
➢ jednostki sektora publicznego,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ w∏adze lokalne,
➢ organizacje mi´dzynarodowe.
Dofinansowanie
Procent dofinansowania projektu

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej:
www.pl-by-ua.eu/pl,4.
■
Redakcja
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