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Dofinansowanie gospodarki wodno-Êciekowej
w aglomeracjach poni˝ej 2 tys. RLM
Decyzjà Zarzàdu NFOÂiGW zwi´kszona zosta∏a pula Êrodków zobowiàzaƒ, jakie mogà zostaç podj´te przez NFOÂiGW na rok 2012
w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków oraz
pod∏àczeƒ budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Za∏o˝enia programowe
Program NFOÂiGW skierowany
jest dla odbiorców indywidualnych
i oferuje dofinansowanie na budow´
przydomowej oczyszczalni Êcieków
lub pod∏àczenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
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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”.
W aktualnoÊciach informujemy o wznowieniu naboru wniosków na finansowanie realizacji budowy PBOÂ oraz
pod∏àczeƒ w latach 2012-2013.
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Program priorytetowy zak∏ada,
w horyzoncie czasowym do 2015 r.,
budow´ w aglomeracjach liczàcych
mniej ni˝ 2 tys. RLM oraz w obszarach zabudowanych, niestanowiàcych aglomeracji w rozumieniu
przepisów UE, oko∏o 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni Êcieków obs∏ugujàcych poArtyku∏ zawarty w dziale Porady
Prawne przedstawia uchwa∏´ NSA
w sprawie o wymierzenie op∏aty podwy˝szonej za korzystanie ze Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia
lub innej decyzji.
Tematem numeru jest omówienie naboru wniosków do Life+ Informacja
i komunikacja.
Do 31 lipca mo˝na sk∏adaç wnioski
w ramach II konkursu „Biogazownie
rolnicze”. O mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na inne przedsi´wzi´cia
dowiedzà si´ Paƒstwo z dzia∏u Finanse.

nad 44 tys. mieszkaƒców (umo˝liwi
to oczyszczenie oko∏o 1,3 mln m3
Êcieków w ciàgu roku).
Fundusz przewiduje równie˝, ˝e wybudowanych zostanie prawie 21 tys.
pod∏àczeƒ budynków do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys.
pod∏àczeƒ grawitacyjnych i ok. 4 tys.
pod∏àczeƒ ciÊnieniowych i podciÊnieniowych) o ∏àcznej d∏ugoÊci oko∏o
34 km, z których skorzysta ponad
82 tys. mieszkaƒców (umo˝liwi to
oczyszczenie ok. 2,4 mln m3 Êcieków
w ciàgu roku).
Cele programowe
Majàc na uwadze powy˝sze za∏o˝enia, NFOÂiGW podejmuje dzia∏ania, dzi´ki którym liczba mieszkaƒców korzystajàcych z istniejàcej
lub b´dàcej w budowie sieci kanalizacyjnej wzroÊnie, a na obszarach,
gdzie us∏uga odprowadzania Êcieków
bytowo-gospodarczych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest
niedost´pna, Êcieki oczyszczane
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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b´dà indywidualnie w miejscu ich
powstawania. Cel ten zostanie osiàgni´ty przez realizacj´ pod∏àczeƒ
i budow´ przydomowych biologicznych oczyszczalni Êcieków (PBOÂ).

dla Êrodowiska wodnego (Dz.U.
z 2006 r. Nr 137, poz. 984) przed
ich wprowadzeniem do odbiornika.

Pod∏àczenie, w rozumieniu tego
programu, zdefiniowano jako przewód kanalizacyjny ∏àczàcy wylot
wewn´trznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci
rozdzielczej usytuowanej w ulicy/
drodze sàsiadujàcej z posesjà lub tzw.
si´gaczem.

Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji
zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.

Przydomowà biologicznà oczyszczalni´ Êcieków, w nawiàzaniu do
programu, mo˝na definiowaç jako
urzàdzenie lub zespó∏ urzàdzeƒ,
w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych nast´puje redukcja ∏adunku
zanieczyszczeƒ w Êciekach do wielkoÊci dopuszczalnych okreÊlonych
w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale˝y spe∏niç
przy wprowadzaniu Êcieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych

Dofinansowanie

Uprawnione podmioty

¸àczny bud˝et programu wynosi
300 mln z∏, przy czym 150 mln z∏
przeznaczone b´dzie na pod∏àczenia,
a 150 mln z∏ na oczyszczalnie Êcieków. Kwota dofinansowania zosta∏a
podzielona w równym stopniu (po
45%) na form´ bezzwrotnà – dotacj´,
jak i preferencyjnà po˝yczk´ z oprocentowaniem 3,5% w skali roku.
Zainteresowani mogà korzystaç z jednej wybranej formy dofinansowania
lub obu jednoczeÊnie, korzystajàc
z maksymalnego dofinansowania.

Uzyskanie dotacji z innych êróde∏
nie wyklucza mo˝liwoÊci aplikowania o po˝yczk´ ze Êrodków tego programu. Po˝yczki dost´pne w ramach
programu nie ulegajà umorzeniu.

✔

WA˚NE!

NFOÂiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizacj´ inwestycji.

Specyfika i termin
sk∏adania wniosków
Wniosek o dofinansowanie obejmowaç powinien co najmniej 50 sztuk
pod∏àczeƒ albo 50 PBOÂ lub po 50
sztuk zarówno pod∏àczeƒ, jak i PBOÂ.
NFOÂiGW od dnia 20 czerwca br.
wznawia nabór wniosków na finansowanie realizacji budowy PBOÂ oraz
pod∏àczeƒ w latach 2012-2013 na
dotychczasowych zasadach, tj. nabór
ciàg∏y do wyczerpania Êrodków.

✔

WA˚NE!

Modyfikacji uleg∏ za∏àcznik „B” wniosku o dofinansowanie.

Redakcja

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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AktualnoÊci
Subwencja ekologiczna – trwajà prace nad przygotowaniem
obywatelskiego projektu ustawy
Gminy chcà rekompensaty za
utrudnienia w rozwoju gospodarczym na terenach obszarów
chronionych. Przygotowywany jest
projekt ustawy w tej sprawie.
¸àcznie kilkaset mln z∏ rocznie
z bud˝etu paƒstwa w formie subwencji ekologicznej polskie gminy
chcia∏yby otrzymywaç.

Wst´pna koncepcja obywatelskiego
projektu ustawy zosta∏a przygotowana przez Zwiàzek Gmin Wiejskich RP.
Wed∏ug specjalistów, którzy przygotowujà projekt, gminy, które majà
na swoim terenie parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, powinny otrzymywaç subwencj´ ekologicznà.

Równie˝ za cz´Êç terenów obj´tych
europejskà siecià Natura 2000 – t´,
która nie pokrywa si´ z innymi formami ochrony przyrody – przys∏ugiwa∏yby pieniàdze. Subwencja
mia∏aby byç przyznawana bezwarunkowo, gminy mog∏yby jà wydaç
na dowolny cel.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z zarysem projektu, subwencja przys∏ugiwa∏aby 1,3 tys. gminom
z ∏àcznie 32 proc. powierzchni Polski.

WielkoÊç subwencji mia∏aby byç
wyliczana w oparciu o powierzchni´ danego obszaru chronionego
i stawk´ bazowà ustalanà ka˝dego
roku na jeden hektar powierzchni
chronionej. Kwota mia∏aby byç korygowana o wspó∏czynnik zale˝ny
od formy ochrony danego obszaru
oraz rokrocznie waloryzowana w za-

le˝noÊci od PKB i inflacji.
Zwiàzek Gmin Wiejskich RP postuluje, aby subwencja by∏a zaliczana
do dochodów gmin bezwarunkowo
przekazywanych z bud˝etu paƒstwa.
Jest równie˝ propozycja, aby po∏owa kwot na subwencj´ pochodzi∏a
z Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Prace nad projektem b´dà kontynuowane w porozumieniu ze Zwiàzkiem Miast Polskich. W projekcie
majà zostaç zawarte równie˝ propozycje rekompensat dla samorzàdów za utrat´ dochodów z tytu∏u
mniejszych wp∏ywów z podatków, co
wprowadzi∏o Ministerstwo Finansów.
Projekt ma byç gotowy w czerwcu.
Redakcja

AktualnoÊci
GEKON – najnowszy program polskiego rzàdu
Na mocy porozumienia pomi´dzy NFOÂiGW oraz Narodowym
Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR)
ma powstaç „Generator Koncepcji
Ekologicznych – GEKON”. Jest to
najnowszy program polskiego
rzàdu, majàcy na celu wsparcie
finansowe konsorcjów naukowo-przemys∏owych w obszarze
poszukiwania i wdro˝enia technologii przyjaznych Êrodowisku.
Na przeprowadzenie programu
obie instytucje przeznaczy∏y po
200 milionów z∏otych.

Podpisane porozumienie NFOÂiGW
i NCBiR, dotyczàce „Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON”,
po∏àczy dzia∏ania wspierajàce polskie
jednostki naukowe oraz przedsi´biorstwa w tworzeniu rozwiàzaƒ
wzmacniajàcych rozwój gospodarwww.dashofer.pl

czy kraju, ze szczególnym uwzgl´dnieniem technologii przyjaznych
Êrodowisku. NCBiR skoncentruje
si´ na finansowaniu obszaru badaƒ
i rozwoju, NFOÂiGW b´dzie finansowa∏ obszar wdro˝enia obejmujàcy
budow´ instalacji demonstracyjnych.

➢ efektywnoÊç energetyczna i magazynowanie energii,

➢ ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
➢ pozyskiwanie energii z czystych
êróde∏.
Beneficjenci programu

Dofinansowanie
Na partnerski program, który potrwa
do 2016 roku, obie instytucje przeznaczy∏y razem 400 milionów z∏.
Kwota ta ma pomóc w opracowaniu
co najmniej trzydziestu technologii
innowacyjnych w skali mi´dzynarodowej.
Dofinansowanie ma objàç nast´pujàce obszary:
➢ Êrodowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego,

Program kierowany jest do konsorcjów naukowo-przemys∏owych dzia∏ajàcych w obszarze ekoinnowacji.
NFOÂiGW b´dzie udziela∏ promes
na wdro˝enie projektów dla tych
zainteresowanych, którym przyznane
zosta∏y Êrodki na etapie badaƒ.

✔

WA˚NE!

Beneficjenci programu otrzymajà
wsparcie finansowe, które mogà przeznaczyç m.in. na opracowanie planu
projektu, zakup maszyn niezb´dnych
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do realizacji przedsi´wzi´cia, czy nabycie patentów i licencji.

InnowacyjnoÊç
w Polsce
InnowacyjnoÊç jest jednym z filarów
nowoczesnych i konkurencyjnych
gospodarek. To jeden z kluczowych
priorytetów w strategii rozwoju
Europy na najbli˝sze lata. Polska
w rankingu innowacyjnoÊci znajduje
si´ na 23 pozycji. Jest to wynik znacznie poni˝ej Êredniej europejskiej.

Ubieg∏oroczny raport GUS (lata
2006-2009) na temat dzia∏alnoÊci
innowacyjnej polskich przedsi´biorstw i sektora us∏ug, pokazuje,
˝e nak∏ady poniesione na dzia∏alnoÊç innowacyjnà malejà. W ostatnim
zbadanym roku w grupie przedsi´biorstw przemys∏owych zmniejszy∏y si´ o 8,2%, a w sektorze us∏ug
o 22,5%.
Ministerstwo Gospodarki uwa˝a,
˝e najwi´kszà barierà dla rozwoju
innowacyjnoÊci polskich przedsi´-

biorstw sà wysokie koszty prowadzenia badaƒ naukowych oraz niech´ç
przedsi´biorców do podejmowania
ryzyka zwiàzanego z wprowadzaniem nowych rozwiàzaƒ i produktów.
Wprowadzanie nowych technologii
proekologicznych mo˝e przyczyniç
si´ do poprawy jakoÊci Êrodowiska
naturalnego oraz pomóc Polsce w wype∏nianiu norm Êrodowiskowych
i zobowiàzaƒ unijnych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Dofinansowanie na inteligentne sieci energetyczne
31 maja 2012 roku uchwalono
szczegó∏owe zasady udzielania
dofinansowania i szczegó∏owe kryteria wyboru przedsi´wzi´ç programu priorytetowego NFOÂiGW
Inteligentne sieci energetyczne.

Jest to kolejny program, który
wpisuje si´ w polskie i europejskie
dokumenty polityczne, programowe i prawne, dotyczàce dzia∏aƒ na
rzecz ochrony klimatu (ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywnoÊci energetycznej i rozwoju odnawialnych êróde∏ energii).
Jakie przedsi´wzi´cia
mogà ubiegaç si´
o dofinansowanie?
Bud˝et przeznaczony na program
to 340 mln z∏. NFOÂiGW b´dzie
dofinansowywa∏ przedsi´wzi´cia
w zakresie inteligentnych sieci
energetycznych (ISE) realizowane
w przestrzeniach pilota˝owych.
Obejmà one:
➢ energi´ elektrycznà,
➢ energi´ cieplnà,
➢ ciep∏à wod´ u˝ytkowà
➢ jedynie we wspó∏dzia∏aniu z innym rodzajem energii – energi´
gazowà.
Zdalne odczyty pomiarów oraz
dzia∏ania zwrotne w przestrzeniach

4

pilota˝owych zapewni budowana
(cz´Êciej adaptowana) dla potrzeb
projektu ISE warstwa telekomunikacyjna.

✔

UWAGA!

Warunkiem koniecznym jest, aby
projekty ISE zg∏aszane do dofinansowania przez NFOÂiGW deklarowa∏y
zainstalowanie rozproszonych odnawialnych êróde∏ energii oraz uzyskanie
minimalnego ograniczenia/unikni´cia
emisji CO2 w wielkoÊci co najmniej
1000 Mg/rok.

W przestrzeniach pilota˝owych b´dà
realizowane m.in. przedsi´wzi´cia:
inteligentne sieci oÊwietleniowe
z energooszcz´dnym oÊwietleniem,
mikrogeneracja, kogeneracja i trójgeneracja gazowa, monta˝ urzàdzeƒ
magazynujàcych energi´ (np. infrastruktury dla gromadzenia energii
elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych).
W celu zapewnienia kompleksowoÊci projektów ISE zg∏aszajàcy
wniosek, oprócz dzia∏aƒ inwestycyjnych, b´dzie deklarowa∏ realizacj´ w przestrzeni pilota˝owych
kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz realizacj´ dzia∏aƒ przedrealizacyjnych – opracowaƒ, raportów i programów informatycznych.
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Kto mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie?
Beneficjentami programu priorytetowego mogà byç przedsi´biorcy,
jednostki samorzàdu terytorialnego,
uczelnie, instytuty badawcze, PAN
oraz tworzone przez nià jednostki,
organizujàce w przestrzeniach pilota˝owych (na obszarze swego dzia∏ania) przedsi´wzi´cia ISE.
Dofinansowanie
w formie dotacji
Przedsi´wzi´cia ISE b´dà dofinansowywane w formie dotacji w wysokoÊci 30-70% kosztów kwalifikowanych, w zale˝noÊci od beneficjenta i rodzaju przedsi´wzi´cia.
Przewidywane efekty
programu
Przewiduje si´, ˝e program obejmie
ok. 180 tys. mieszkaƒców zamieszkujàcych przestrzenie pilota˝owe
i przyczyni si´ do redukcji/unikni´cia emisji zanieczyszczeƒ py∏owo-gazowych i 80 tys. Mg CO2/rok.
Efektami ekologicznymi i rzeczowymi uzyskiwanymi przez realizacj´ przedsi´wzi´ç ISE w przestrzeniach pilota˝owych b´dà równie˝:
produkcja energii elektrycznej ze
www.dashofer.pl
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êróde∏ odnawialnych (ok. 80 GWh),
oszcz´dnoÊç i optymalizacja zu˝ycia energii elektrycznej (zmniejszone zapotrzebowanie szczytowe),
ograniczenie zu˝ycia ciep∏a, ciep∏ej
wody oraz gazu, ograniczenie strat
w przesyle energii, zmniejszenie

awaryjnoÊci sieci, zmniejszenie
nielegalnych poborów energii.
I konkurs

dla wnioskodawców programu; jego
bud˝et wyniesie 150 mln z∏.
■
Redakcja

Na prze∏omie II/III kwarta∏u 2012
roku NFOÂiGW og∏osi I konkurs

Porady prawne
Podatek leÊny a dzia∏alnoÊç gospodarcza
Opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomoÊci podlegaç b´dà te
lasy nale˝àce do przedsi´biorcy,
które z uwagi na prowadzonà
dzia∏alnoÊç gospodarczà zosta∏y
wy∏àczone, poprzez czynnoÊci
faktyczne, z dzia∏alnoÊci leÊnej.

Opodatkowanie lasów wywo∏uje
liczne spory w praktyce, g∏ównie
zwiàzane z wykorzystywaniem
lasów do dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Powstaje wówczas problem, jak
opodatkowaç grunty leÊne, które faktycznie sà wykorzystywane do celów
gospodarczych.
Ustawa o podatku leÊnym
Opodatkowanie lasów jest kompleksowo okreÊlone w Ustawie o podatku
leÊnym z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zmianami), dalej ustawa o podatku
leÊnym, bez odsy∏ania do ustawy
o lasach.
Dzia∏alnoÊç gospodarcza
inna ni˝ leÊna
Nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem leÊnym lasy zaj´te na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna. Je˝eli
las jest zaj´ty na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci
i to wed∏ug najwy˝szych stawek,
przewidzianych dla gruntów zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci podlegaç
www.dashofer.pl

b´dà te lasy nale˝àce do przedsi´biorcy, które z uwagi na prowadzonà
dzia∏alnoÊç gospodarczà zosta∏y
wy∏àczone, poprzez czynnoÊci faktyczne, z dzia∏alnoÊci leÊnej.”
[Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
3 stycznia 2011 r. sygn. akt I SA/Gl
842/10].
Plan zagospodarowania
przestrzennego
a podatek leÊny
Wbrew powszechnej praktyce, dane
zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego nie mogà byç
podstawà do okreÊlania zasad realizacji podatku leÊnego. O zakwalifikowaniu danego gruntu do kategorii
lasów decydujà zapisy z ewidencji
gruntów. Nie mogà one byç „zast´powane” danymi wynikajàcymi
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W praktyce bardzo cz´sto zapisy
zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego s∏u˝à do wykazywania, ˝e las jest (bàdê nie) zaj´ty
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ leÊna. Nie jest to
prawid∏owy tryb post´powania.

✔

WA˚NE!

Aby uznaç, ˝e dany grunt jest zaj´ty
na dzia∏alnoÊç, nale˝y stwierdziç, ˝e
rzeczywiÊcie na tym gruncie sà wykonywane czynnoÊci sk∏adajàce si´ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Sam zapis w dokumencie nie jest
wystarczajàcà podstawà do wy∏àczenia lasu (Ls) z opodatkowania podat-

kiem leÊnym i zastosowania podatku
od nieruchomoÊci.

Definicja dzia∏alnoÊci
gospodarczej
W ustawie o podatku leÊnym nie
ma definicji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nale˝y wi´c przyjàç rozumienie tego poj´cia z ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
ze zmianami). Zgodnie z art. 2 tej
ustawy dzia∏alnoÊcià gospodarczà
jest zarobkowa dzia∏alnoÊç wytwórcza, handlowa, budowlana, us∏ugowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze z∏ó˝,
a tak˝e dzia∏alnoÊç zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciàg∏y.
Przechodzàc zatem do analizy stanu
prawnego istotnego dla sprawy,
nale˝y stwierdziç, ˝e zgodnie z art. 1
ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 z póêniejszymi
zmianami) opodatkowaniu podatkiem leÊnym podlegajà okreÊlone
w ustawie lasy, z wyjàtkiem lasów
zaj´tych na wykonywanie innej
dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna (ust. 1). Lasem w rozumieniu ustawy sà grunty leÊne sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako lasy (ust. 2). Za
dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu
ustawy, uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç w∏aÊcicieli, posiadaczy lub zarzàdców
lasów w zakresie urzàdzania, ochrony
i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powi´kszania zasobów oraz
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upraw leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania – z wyjàtkiem
skupu – drewna, ˝ywicy, choinek,
karpiny, kory, igliwia, zwierzyny
oraz p∏odów runa leÊnego, a tak˝e
sprzeda˝ tych produktów w stanie
nieprzerobionym (ust. 3).
Z kolei podatkowi od nieruchomoÊci
podlegajà wszystkie grunty, chyba,
˝e sà opodatkowane podatkiem rolnym lub leÊnym. Aby opodatkowaç
dany grunt podatkiem od nieruchomoÊci, trzeba najpierw ustaliç, czy
nie podlega on opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leÊnym. Zasada
ta zosta∏a zapisana w art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych
(t.j. w Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm. – dalej „ustawa o podatkach
lokalnych”), zgodnie z którym nie
podlegajà opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci u˝ytki rolne,
grunty zadrzewione i zakrzewione
na u˝ytkach rolnych oraz lasy, z wyjàtkiem zaj´tych na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach lokalnych za grunty,
budynki i budowle zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
uwa˝a si´ grunty, budynki i budowle,
b´dàce w posiadaniu przedsi´biorcy
lub innego podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà, z wyjàtkiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów zwiàzanych z tymi budynkami, a tak˝e gruntów zaj´tych pod
jeziora i inne zbiorniki wodne, chyba
˝e przedmiot opodatkowania nie jest
i nie mo˝e byç wykorzystywany do
prowadzenia tej dzia∏alnoÊci ze
wzgl´dów technicznych. W art. 1a
ust. 1 pkt 6 i 7 tej ustawy zawarte
zosta∏y definicje dzia∏alnoÊci rolniczej i leÊnej.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3
pkt 4 ustawy o podatkach lokalnych
nie podlegajà podatkowi od nieruchomoÊci grunty zaj´te pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu
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przepisów o drogach publicznych
oraz zlokalizowane w nich budowle
– z wyjàtkiem zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej innej
ni˝ eksploatacja autostrad p∏atnych.

wszystkie budowle tam zlokalizowane, z wyjàtkiem zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ eksploatacja autostrad p∏atnych.

Na mocy tego przepisu wy∏àczone
z opodatkowania sà jedynie drogi
publiczne i zaj´te pod nie grunty.
Poj´cie „drogi publicznej” oraz „pasa
drogowego” jest zawarte w powo∏anej wy˝ej ustawie o drogach publicznych. Drogi publiczne, zgodnie
z art. 2 tej ustawy, dzielà si´ na krajowe, wojewódzkie, powiatowe
i gminne.

Nie sà wi´c opodatkowane typowe
budowle zlokalizowane w pasie
drogowym, takie jak: droga jako
budowla wraz z obiektami in˝ynierskimi oraz urzàdzeniami i instalacjami (mosty, tunele, przepusty),
chodniki, Êcie˝ki rowerowe, zatoki
autobusowe i postojowe. Z wy∏àczenia z opodatkowania nie korzystajà natomiast ró˝nego rodzaju
budowle zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
(innej ni˝ eksploatacja autostrad
p∏atnych), bez wzgl´du na to, czyjà
w∏asnoÊç stanowià.

Oprócz dróg publicznych ustawa
wyró˝nia drogi wewn´trzne (art. 8),
które ju˝ nie korzystajà z omawianego wy∏àczenia z opodatkowania.
Grunty pod pasami dróg wewn´trznych, co do zasady, podlegajà opodatkowaniu – z regu∏y podatkiem
od nieruchomoÊci.
W przypadku pasów drogowych
dróg wewn´trznych zlokalizowanych
na gruntach rolnych lub leÊnych –
odpowiednie zastosowanie znajduje
podatek rolny lub leÊny – wówczas,
gdy nie sà to grunty zaj´te na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Budowle umiejscowione w pasie
drogi wewn´trznej sà opodatkowane tylko w jednym przypadku,
a mianowicie gdy sà zwiàzane
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej. Jedynie zatem budowle
dróg wewn´trznych, b´dàce w posiadaniu przedsi´biorców, podlegajà
opodatkowaniu. Budowle drogowe
innych podmiotów – np. rolników,
spó∏dzielni mieszkaniowych, osób
nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej – nie podlegajà opodatkowaniu.
Z analizowanego wy∏àczenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomoÊci, uregulowanego w art. 2
ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach lokalnych, korzysta grunt pod pasem
drogowym drogi publicznej oraz
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Jako przyk∏ad takich budowli mo˝na
podaç tablice reklamowe, budowle
sieciowe (energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne), parkingi p∏atne
oraz ró˝nego rodzaju niezwiàzane
trwale z gruntem pawilony, kioski,
bary zlokalizowane w pasie drogowym, które nie stanowià budynków
w rozumieniu ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych. Warunkiem
ich opodatkowania jest wykazanie,
˝e znajdujà si´ w posiadaniu przedsi´biorcy. B´dà zatem podlega∏y
opodatkowaniu tego typu budowle
nawet wówczas, gdy sà czasowo
przez przedsi´biorc´ niewykorzystywane do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Nie sà obj´te omawianym wy∏àczeniem z opodatkowania budynki
zlokalizowane w pasie drogowym.
Chodzi tu o budynki w rozumieniu
ustawy o podatkach lokalnych (a wi´c
posiadajàce fundamenty i trwa∏y
zwiàzek z gruntem). Nale˝y podkreÊliç, ˝e ka˝dy rodzaj budynku
zlokalizowany w pasie drogowym
jest, co do zasady, obj´ty podatkiem
od nieruchomoÊci. Podatek ten nale˝y wi´c uiszczaç zarówno od budynków zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
www.dashofer.pl
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(w tym równie˝ eksploatacjà autostrad p∏atnych), jak i budynków pozosta∏ych czy mieszkalnych.
Na tym tle mogà powstaç problemy
z opodatkowaniem np. sanitariatów
umiejscowionych w pasach drogowych. Ich opodatkowanie jest zale˝ne
do tego, czy sà zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Je˝eli sà one wykorzystywane do
tej dzia∏alnoÊci (odp∏atnoÊç), podatek powinien byç p∏acony wed∏ug
najwy˝szych stawek. Gdy natomiast
nie sà zwiàzane z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej, podatek
powinien byç ustalany wed∏ug
stawek pozosta∏ych.

✔

WA˚NE!

W przypadku stwierdzenia, ˝e tego
typu obiekty sà budowlami, nale˝y
je opodatkowaç podatkiem od nieruchomoÊci tylko wówczas, gdy sà
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej (z wyjàtkiem p∏atnej
eksploatacji autostrad).

Podsumowanie
Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e
poczynajàc od dnia 1 stycznia 2007 r.,
wszystkie grunty pod pasem drogowym drogi publicznej i znajdujàce
si´ tam budowle niezwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
sà wy∏àczone z opodatkowania.
Opodatkowaniu podlegajà budynki
umiejscowione w pasach drogowych.
Nie sà wy∏àczone z opodatkowania
pasy drogowe dróg wewn´trznych
i znajdujàce si´ tam budowle, je˝eli
sà zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej (tak L. Etel –
Komentarz do art. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach

i op∏atach lokalnych, (w:) L. Etel,
(...) Presnarowicz, G. Dudar, Podatki
i op∏aty lokalne. Podatek rolny.
Podatek leÊny. Komentarz, ABC,
2008, opublikowany w Systemie
Informacji Prawnej LEX).
Z treÊci powy˝ej przytoczonych
przepisów wynika, i˝ opodatkowaniu podatkiem leÊnym podlegajà
okreÊlone w ustawie o podatku leÊnym lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´tych na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç
leÊna. Wszystkie lasy, gdzie prowadzona jest dzia∏alnoÊç leÊna, obj´te
sà zatem podatkiem leÊnym. A contrario lasy zaj´te na dzia∏alnoÊç
innà ni˝ leÊna b´dà podlega∏y podatkowi od nieruchomoÊci. Mamy
wi´c do czynienia z wy∏àczeniem
podatkowym.
Wskazaç równie˝ nale˝y, i˝ poj´cie
gruntów zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà dotyczy sytuacji, w których na gruntach tych jest lub
b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç
gospodarcza i w tym zakresie podatnik podjà∏ dzia∏ania zamierzajàce
do realizacji swoich planów, choç
czasowo mogà pozostawaç nieeksploatowane.
W przypadku gruntów zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà natomiast nale˝y przyjàç, i˝ chodzi
o grunty powiàzane w jakikolwiek
sposób (nawet poÊrednio) z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, a wi´c sytuacjà,
w której podj´ta dzia∏alnoÊç zosta∏a
zaniechana lub nie by∏a w ogóle
podejmowana dzia∏alnoÊç rolnicza.
(Por. wyrok Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 wrzeÊnia 2005 r., sygn.
akt III SA/Wa 346/2005).

Rozpoznanie konkretnej sprawy
musi wi´c byç poprzedzone ustaleniem, czy grunty nie sà obj´te przepisami o podatku rolnym lub leÊnym
oraz – gdyby nawet by∏y obj´te
tymi przepisami – czy nie spe∏niajà
jednego z kryteriów przepisu art. 2
ust. 2 ustawy o podatkach lokalnych, uzasadniajàcego opodatkowanie podatkiem od nieruchomoÊci.
(Por. uchwa∏a 5 s´dziów NSA
z dnia 2 kwietnia 2001 r., sygn. akt
FPK 3/00, ONSA 2001/4/150).

✔

WA˚NE!

Zatem opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomoÊci podlegaç b´dà te
lasy nale˝àce do przedsi´biorcy, które
z uwagi na prowadzonà dzia∏alnoÊç
gospodarczà zosta∏y wy∏àczone, poprzez czynnoÊci faktyczne, z dzia∏alnoÊci leÊnej.

W ka˝dej sprawie przesàdzajàce
dla oceny, czy lasy zosta∏y wy∏àczone z innej dzia∏alnoÊci ni˝ leÊna
z uwagi na prowadzonà dzia∏alnoÊç
gospodarczà decydowaç b´dà zaistnia∏e okolicznoÊci faktyczne,
takie jak cel i okolicznoÊci nabycia
gruntów, historia ich u˝ytkowania,
profil prowadzonej dzia∏alnoÊci,
plany ich wykorzystywania w przysz∏oÊci (tak powo∏any wy˝ej wyrok
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego we Wroc∏awiu z dnia
13 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Wr
1368/06).
■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

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

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Op∏ata podwy˝szona za korzystanie ze Êrodowiska bez
wymaganego pozwolenia – uchwa∏a NSA
W sprawie o wymierzenie op∏aty
podwy˝szonej za korzystanie ze
Êrodowiska bez wymaganego
pozwolenia lub innej decyzji, na
podstawie art. 276 ust. 1 P.o.Ê.,
przyczyna braku pozwolenia mo˝e
mieç znaczenie, je˝eli podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska na
podstawie wymaganego pozwolenia wystàpi∏ o wydanie pozwolenia na kolejny okres.

Przedsi´biorca oczekujàcy na wydanie kolejnego pozwolenia na korzystanie ze Êrodowiska nie mo˝e byç ukarany wy˝szà op∏atà Êrodowiskowà.
Wnioski takie wynikajà z podj´tej
w grudniu 2011 r. przez Naczelny
Sàd Administracyjny w sk∏adzie
7 s´dziów uchwa∏y w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska [Uchwa∏a Naczelnego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie 7 s´dziów z dnia
12 grudnia 2011 r. sygn. II OPS 2/11].
Uchwa∏a ta by∏a wynikiem wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich
o wyjaÊnienie przepisów prawnych,
których stosowanie zdaniem Rzecznika wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów administracyjnych
co do tego, czy w sprawie dotyczàcej
wymierzenia podwy˝szonej op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska bez
uzyskania wymaganego pozwolenia (art. 276 ust. 1 P.o.Ê.) sam fakt
korzystania ze Êrodowiska bez
pozwolenia stanowi wystarczajàcà
przes∏ank´ wymierzenia tej op∏aty,
czy te˝ organ administracji publicznej powinien badaç równie˝ przyczyny braku pozwolenia?
Pytanie Rzecznika Praw
Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich wskaza∏, ˝e konstrukcja art. 276 ust. 1
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P.o.Ê. zak∏ada, ˝e podwy˝szona
op∏ata jest nak∏adana na podmiot,
który korzysta ze Êrodowiska „bez
uzyskania wymaganego pozwolenia”. Sankcja administracyjna ze
swej natury ma motywowaç do postaw legalistycznych.
Problem pojawia si´ jednak wówczas, gdy obiektywnie niezgodne
z prawem dzia∏anie podmiotu podlegajàcego tej sankcji nie wynika
z jego zachowania, ale z zaniechaƒ
le˝àcych po stronie organu administracji publicznej, polegajàcych
na niewydaniu w przewidzianym
przez prawo terminie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia
na korzystanie ze Êrodowiska.

✔

WA˚NE!

W ocenie Rzecznika s∏usznie w tym
kontekÊcie zwraca si´ uwag´, ˝e korzystanie ze Êrodowiska w wielu wypadkach ma charakter ciàg∏y i z technicznego punktu widzenia nie mo˝e
zostaç przerwane.

Pozwolenia na korzystanie ze Êrodowiska wydawane sà natomiast na
czas okreÊlony. Powoduje to koniecznoÊç wielokrotnego uzyskiwania
pozwolenia w trakcie wykonywania jednego rodzaju dzia∏alnoÊci.
W ocenie Rzecznika w razie, gdy
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
do∏o˝y∏ nale˝ytej starannoÊci, ubiegajàc si´ o kolejne pozwolenie,
sankcja administracyjna nie tylko
nie zawiera elementów motywujàcych do przestrzegania prawa, ale
rodzi te˝ wàtpliwoÊci z punktu
widzenia ogólnej zasady post´powania administracyjnego, nakazujàcej jego prowadzenie w sposób
budzàcy zaufanie uczestników tego
post´powania do w∏adzy publicznej.
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Rzecznik Praw Obywatelskich doszed∏ do przekonania, ˝e podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska nie mo˝e
zostaç obcià˝ony administracyjnà
odpowiedzialnoÊcià za niesprawne
funkcjonowanie administracji publicznej. Dlatego wnioskodawca przychyli∏ si´ do tego kierunku wyk∏adni
art. 276 ust. 1 P.o.Ê., który dopuszcza w toku post´powania prowadzonego w sprawie wymierzenia
podwy˝szonej op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, badanie przyczyn,
które spowodowa∏y, ˝e podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska czyni
to bez pozwolenia.
Stanowisko NSA
W ocenie Naczelnego Sàdu Administracyjnego, chocia˝ nieza∏atwienie przez w∏aÊciwy organ w terminie tego rodzaju sprawy, nie
wy∏àcza samo przez si´ zastosowania art. 276 ust. 1 P.o.Ê., to nie
mo˝na jednak ca∏kowicie abstrahowaç od przyczyn i okolicznoÊci
prawnych i faktycznych, które to
nieza∏atwienie sprawy spowodowa∏y.
Zdaniem NSA, wyra˝onym w uchwale z dnia 12 grudnia 2011 r., nale˝y
podzieliç poglàd wyra˝ony w uzasadnieniu uchwa∏y siedmiu s´dziów
NSA z dnia 21 grudnia 1998 r., sygn.
akt OPS 13/98, zgodnie z którym
stwierdzenie, i˝ strona nie ponosi
odpowiedzialnoÊci prawnej z tego
powodu, ˝e nie posiada wymaganego
pozwolenia mo˝e dotyczyç sytuacji
wyjàtkowej i wymaga oceny indywidualnie w ka˝dej sprawie oraz
oczywiÊcie po uwzgl´dnieniu wszystkich okolicznoÊci.
Dopiero ich ∏àczna ocena pozwoli na
sformu∏owanie wniosku, ˝e w danej
sprawie naliczenie i wymierzenie
op∏aty podwy˝szonej jest w sprzeczwww.dashofer.pl
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noÊci z konstytucyjnà zasadà demokratycznego paƒstwa prawnego
(art. 2 Konstytucji RP) i wynikajàcà
z niej zasadà zaufania obywateli
do paƒstwa oraz stanowionego
przez niego prawa i zasadà bezpieczeƒstwa prawnego, zasadà sprawiedliwoÊci, a tak˝e z zasadà praworzàdnoÊci materialnej (art. 7
Konstytucji RP).
Do tych okolicznoÊci nale˝y w szczególnoÊci zaliczyç posiadanie w poprzednim okresie przez podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska pozwolenia na eksploatacj´ instalacji
w rozumieniu art. 180 w zwiàzku
z art. 181 P.o.Ê. termin wystàpienia
z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia oraz spe∏nienia wymagaƒ
przewidzianych dla wniosku, przebieg post´powania w tej sprawie,
a tak˝e brak naruszenia zasad ogólnych prawa ochrony Êrodowiska,
a przede wszystkim zasady zrównowa˝onego rozwoju (art. 3 pkt 50
P.o.Ê.), zasady kompleksowoÊci
(art. 5 P.o.Ê.), zasady prewencji
i przezornoÊci (art. 6 P.o.Ê.) oraz
zasady zanieczyszczajàcy p∏aci
(art. 7 P.o.Ê.). Ponadto eksploatowanie instalacji powinno spe∏niaç
regu∏´ najlepszych dost´pnych technologii w rozumieniu art. 3 pkt 10
w zwiàzku z art. 207 P.o.Ê.

✔

WA˚NE!

zastosowaç nie tylko wyk∏adni´
j´zykowà, ale tak˝e wyk∏adni´ systemowà i celowoÊciowà. Nie mo˝na
bowiem z góry wykluczyç w ka˝dej
sytuacji, i˝ przyczyna braku wymaganego pozwolenia nie ma znaczenia. Jest oczywiste, ˝e podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska, który
rozpoczyna eksploatacj´ instalacji
przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci,
musi posiadaç wymagane pozwolenie na wprowadzenie do Êrodowiska
substancji lub energii w Êwietle
art. 180 i 181 P.o.Ê., które wydaje
na jego wniosek w∏aÊciwy organ
ochrony Êrodowiska.
Przyczyny braku pozwolenia u takiego podmiotu nie mogà usprawiedliwiaç rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,
poniewa˝ podmiot ten nie mo˝e
korzystaç z uprzywilejowanej sytuacji
prawnej w zakresie ponoszenia
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Dodatkowo przemawia za tym dyspozycja przepisu art. 317 ust. 3 P.o.Ê.,
który stanowi, ˝e odroczenie p∏atnoÊci mo˝e objàç op∏aty podwy˝szone najwy˝ej w cz´Êci, w jakiej
przewy˝sza ono kwot´ op∏aty, jakà
ponosi∏by podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska w przypadku, gdyby
posiada∏ pozwolenie albo innà
wymaganà decyzj´.

✔

WA˚NE!

Wed∏ug NSA okolicznoÊci, które powinien badaç w∏aÊciwy organ, wydajàc
decyzj´ w przedmiocie op∏aty podwy˝szonej w trybie art. 276 ust. 1 P.o.Ê
powinny uwzgl´dniaç nie tylko fakt,
czy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wystàpi∏ o wydanie pozwolenia, jak i czy wniosek by∏ kompletny
oraz kiedy podmiot wystàpi∏ z wnioskiem o wydanie pozwolenia, ale tak˝e
czy jest to decyzja nieostateczna, czy
ostateczna, ale zaskar˝ona do sàdu
administracyjnego.

NSA wskazuje, ˝e zgodnie z art. 193
ust. 4 P.o.Ê. organ w∏aÊciwy do wydania wymaganego pozwolenia stwierdza w formie decyzji, ˝e pozwolenie
wygas∏o z powodu up∏ywu terminu,
na który zosta∏o wydane. Dlatego
oceny wymaga z jednej strony, czy
zosta∏y spe∏nione wszystkie wymagania w zakresie ochrony Êrodowiska, z drugiej zaÊ kwestia up∏ywu
terminu, na który wydane zosta∏o
poprzednie pozwolenie, poniewa˝
korzystanie ze Êrodowiska ma charakter ciàg∏y.

Wyk∏adania celowoÊciowa

WygaÊni´cie pozwolenia

Oznacza to, ˝e do przes∏anki „brak
wymaganego pozwolenia” nale˝y

NSA w uzasadnieniu uchwa∏y
z 12 grudnia 2011 r. wskazuje, ˝e
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w myÊl art. 162 § 1 K.p.a. decyzja
administracyjna wygasa w trzech
przypadkach:
➢ po pierwsze, gdy up∏ynie termin
jej wa˝noÊci,
➢ po drugie, gdy stanie si´ bezprzedmiotowa,
➢ po trzecie wtedy, gdy zosta∏a
wydana z zastrze˝eniem dope∏nienia przez stron´ okreÊlonego
warunku i nie zosta∏ on dope∏niony w wyznaczonym terminie.
Tylko w drugim i trzecim przypadku organ, który wyda∏ decyzj´
w l instancji, powinien stwierdziç
wygaÊni´cie dotychczasowej decyzji.
W odniesieniu zaÊ do pierwszej
przyczyny wygaÊni´cia decyzji –
up∏ywu terminu jej wa˝noÊci – nie
jest konieczne stwierdzenie wygaÊni´cia dotychczasowej decyzji,
poniewa˝ z samej jej treÊci wynika,
i˝ po up∏ywie oznaczonego terminu
decyzja ta nie pozostaje ju˝ w obrocie prawnym. Trzeba mieç te˝ na
wzgl´dzie okolicznoÊç, ˝e decyzja
stwierdzajàca wygaÊni´cie wczeÊniej wydanej decyzji ma charakter
deklaratoryjny, a nie konstytutywny.
Potwierdza ona jedynie fakt, ˝e
w wyniku wystàpienia wskazanych
przes∏anek decyzja przesta∏a obowiàzywaç.
Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e przepisy art. 193 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 P.o.Ê.
wymagajà stwierdzenia w drodze
decyzji wygaÊni´cia pozwolenia
tak˝e „po up∏ywie czasu, na jaki
zosta∏o wydane”. W tej sytuacji, przy
uwzgl´dnieniu za∏o˝enia „racjonalnoÊci prawodawcy” musi si´ pojawiç pytanie o ratio legis takiego
rozwiàzania.
Czy by∏a nim wy∏àcznie ch´ç zwi´kszenia pewnoÊci prawa przez wyraêne i niebudzàce wàtpliwoÊci
wycofanie decyzji z obrotu prawnego, czy te˝ ustawodawca chcia∏
w ten sposób zrealizowaç tak˝e inne
za∏o˝enie? Przepis art. 193 ust. 4
P.o.Ê. stanowi bowiem, i˝ „decyzji
stwierdzajàcej wygaÊni´cie pozwo-
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lenia nie wydaje si´, je˝eli prowadzàcy instalacj´ uzyska nowe pozwolenie”. W rezultacie mimo ziszczenia si´ przes∏anek wygaÊni´cia
decyzji okreÊlonych w art. 193 ust.
1, a wi´c tak˝e po up∏ywie czasu,
na jaki pozwolenie zosta∏o wydane
(pkt 1), w sytuacji, w której zostanie wydane nowe pozwolenie, nie
stwierdza si´ wygaÊni´cia pozwolenia dotychczasowego, które przesta∏o
formalnie obowiàzywaç z powodu
up∏ywu terminu, na jaki zosta∏o
wydane.
Ustawodawca uzna∏ wi´c za zb´dne
stwierdzanie wygaÊni´cia dotychczasowego pozwolenia w przypadku,
w którym po up∏ywie terminu jego
wa˝noÊci, ale jeszcze przed wydaniem decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie tego pozwolenia, zosta∏o
wydane nowe pozwolenie. W konsekwencji nale˝y uznaç, ˝e o ile
wnioskodawca, przed up∏ywem terminu wa˝noÊci dotychczasowego
pozwolenia, z∏o˝y∏ z odpowiednim
wyprzedzeniem umo˝liwiajàcym
jego realizacj´, wniosek o wydanie
nowego pozwolenia, a z przyczyn
le˝àcych po stronie organu (bezczynnoÊç bàdê przewlek∏oÊç post´powania) pozwolenie takie nie
zosta∏o wydane przed up∏ywem terminu wa˝noÊci pozwolenia dotychczasowego, to dla podmiotu, który
takie pozwolenie posiada∏, ma znaczenie wydanie decyzji, o której
mowa w art. 193 ust. 4 P.o.Ê.
W rezultacie, w okresie pomi´dzy
up∏ywem terminu wa˝noÊci dotychczasowego pozwolenia a uzyskaniem nowego pozwolenia, op∏ata
za korzystanie ze Êrodowiska powinna byç ponoszona w wysokoÊci
dotychczasowej, a wi´c takiej,
która obowiàzywa∏a w okresie wa˝noÊci pozwolenia.
Niedopuszczalne bowiem mo˝e
byç obcià˝anie podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska ujemnymi
konsekwencjami opiesza∏ego lub
przewlek∏ego prowadzenia post´po-
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wania administracyjnego w postaci
podwy˝szonych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
OdpowiedzialnoÊç
funkcjonariuszy
publicznych
Istotny jest równie˝ fakt, ˝e w takiej
sytuacji podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska na podstawie art. 4171
§ 3 K.c. mo˝e dochodziç od organu
administracji odszkodowania z tytu∏u
niewydania decyzji, uwzgl´dniajàcego tak˝e t´ kwot´ podwy˝szonej
op∏aty. Wziàç trzeba te˝ pod uwag´
okolicznoÊç, i˝ jeÊli takie odszkodowanie zostanie przyznane, to mogà
zostaç uruchomione Êrodki przewidziane w Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy publicznych za ra˝àce naruszenie prawa
(Dz.U. Nr 34, poz. 173).
Ustawa ta, poprzez nowelizacj´
art. 37 § 2 K.p.a., zobowiàza∏a organ
rozpoznajàcy Êrodek prawny s∏u˝àcy
zwalczaniu bezczynnoÊci organu prowadzàcego post´powania (za˝alenie
albo wezwanie do usuni´cia naruszenia prawa) do tego, aby uznajàc
zasadnoÊç takiego Êrodka i podejmujàc przewidziane w tym przepisie
dzia∏ania (wyznaczenie dodatkowego
terminu, zarzàdzenie wyjaÊnienia
przyczyn zw∏oki i osób winnych jej
powstania, a tak˝e podj´cie Êrodków eliminujàcych powstawanie
zw∏oki w przysz∏oÊci), stwierdza∏
jednoczeÊnie, czy nieza∏atwienie
sprawy w terminie mia∏o miejsce
z ra˝àcym naruszeniem prawa.
Ma to umo˝liwiç dochodzenie od
funkcjonariusza odszkodowania
w wysokoÊci odszkodowania wyp∏aconego stronie przez podmiot
odpowiedzialny za szkod´ wyrzàdzonà przy wykonywaniu w∏adzy
publicznej, jednak nieprzewy˝szajàcego kwoty dwunastokrotnoÊci
miesi´cznego wynagrodzenia przys∏ugujàcego temu funkcjonariuszowi.
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Z przytoczonych wzgl´dów NSA
w uchwale z dnia 12 grudnia 2011 r.
uzna∏, ˝e op∏at´ za korzystanie ze
Êrodowiska za okres, w którym z przyczyn le˝àcych po stronie organu, up∏ynà∏ ju˝ termin wa˝noÊci dotychczasowego pozwolenia (ale w∏aÊciwy
organ nie stwierdzi∏ jeszcze jego wygaÊni´cia), a nowe pozwolenie nie
zosta∏o jeszcze wydane, istnieje obowiàzek poniesienia op∏aty w wysokoÊci takiej, jak w okresie wa˝noÊci
dotychczasowego pozwolenia.

Dlatego, co podniesiono wy˝ej,
ka˝dà tego rodzaju spraw´ nale˝y
analizowaç indywidualnie, rozpatrujàc przyczyny braku pozwolenia,
a w szczególnoÊci, czy podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska wystàpi∏ o wydanie kolejnego wymaganego pozwolenia w rozumieniu
art. 180 i 181 P.o.Ê. w zwiàzku
z art. 276 ust. 1 P.o.Ê. oraz czy przyczyna braku pozwolenia jest zwiàzana z dzia∏aniem organu podczas
rozpatrywania wniosku o wydanie
nowego pozwolenia.
Dotyczy to wi´c okolicznoÊci, kiedy
wniosek o wydanie pozwolenia
zosta∏ z∏o˝ony oraz oceny, czy wniosek spe∏nia∏ ustawowe wymagania
oraz czy ustawodawca nie wprowadzi∏ terminu do wydania pozwolenia, jak ma to miejsce w przypadku
pozwolenia zintegrowanego, dla
którego wydania termin wynosi
6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
zgodnie z art. 209 ust. 2 P.o.Ê.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
sk∏adajàc wniosek o wydanie pozwolenia, powinien uwzgl´dniç okres
konieczny do wydania pozwolenia,
bioràc pod uwag´ wymagania stawiane przez ustawodawc´ eksploatacji danej instalacji, a w szczególnoÊci rodzaj i skal´ prowadzonej
w niej dzia∏alnoÊci.
Dlatego NSA orzek∏, ˝e w sprawie
o wymierzenie op∏aty podwy˝szonej za korzystanie ze Êrodowiska
www.dashofer.pl
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bez wymaganego pozwolenia lub
innej decyzji, o której mowa
w art. 276 ust. 1 P.o.Ê., przyczyna
braku pozwolenia mo˝e mieç znaczenie, je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska na podstawie
wymaganego pozwolenia wystàpi∏

!

o wydanie pozwolenia na kolejny
okres.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Uchwa∏a Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie 7 s´dziów z dnia
12 grudnia 2011 r. sygn. II OPS 2/11.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tj. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Temat numeru

Nabór wniosków do Life+ Informacja i komunikacja
Informacja i komunikacja to jeden
z trzech g∏ównych tematów trwajàcego obecnie naboru do programu Life+. Komisja Europejska
przygotowa∏a wytyczne, które
majà ukierunkowaç i u∏atwiç konstrukcj´ wniosku. Oprócz opisu
projektu, zawarto w nich kolejne
kroki do skonstruowania propozycji, podstawowe dzia∏ania i wymagania, które powinny si´ tam
znaleêç.

Informacja i komunikacja dotyczy
rozpowszechniania
informacji
i zwi´kszania ÊwiadomoÊci w zakresie ochrony Êrodowiska. Wydzielono tutaj dwa typy projektów:
dotyczàce komunikacji i kampanii
podnoszàcych ÊwiadomoÊç nt. Êrodowiska oraz zwiàzane z zapobieganiem po˝arom lasów.
Oczekiwane propozycje
W wytycznych podaje si´ przyk∏ady propozycji projektów, które
w zakresie Life+ Informacja i komunikacja sà mile widziane:
➢ Dotyczàce przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej:
– ogólnokrajowe kampanie
w celu promocji Natura 2000,
– rozwój umiej´tnoÊci dla zarzàdzajàcych terenami Natura
2000,
– zapobieganie utracie ró˝norodnoÊci biologicznej,
– promocja zielonej infrastruktury,
– integracja ró˝norodnoÊci biologicznej i us∏ug ekosystemowych w inne polityki
www.dashofer.pl

sektorowe przez zwrócenie
uwagi na zyski (∏àcznie z finansowymi) i zapewnianie
rozwiàzaƒ dla g∏ównych grup
partnerskich (∏àcznie z twórcami polityk, biznesem, lokalnymi oraz krajowymi w∏adzami),
– komunikacja i wzrost ÊwiadomoÊci nt. w∏aÊciwej integracji funduszy dla ró˝norodnoÊci biologicznej i przyrody
z programami finansowymi
na lata 2014-2020.
➢ Dotyczàce wydajnoÊci zasobów:
– zrównowa˝ona produkcja
i konsumpcja,
– opracowanie i wprowadzenie polityk, majàcych zapewniç
zrównowa˝one zarzàdzanie
i u˝ycie surowców naturalnych i odpadów.
➢ Dotyczàce zmiany klimatu:
– lasy i zmiana klimatu.
➢ Inne:
– zestawienie i aktywny transfer do odpowiednich udzia∏owców, którzy mogà je
zastosowaç: technik, wyników
i wiedzy nabytej z poprzednich projektów Life dla specyficznego tematu, siedliska,
gatunków,
– projekty zwiàzane z ochronà Êrodowiska morskiego
z uwzgl´dnieniem celów wskazanych w Marine Strategy
Framework Directive (2008/
56/EC),
– zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
i wiedzy nt. znaczenia gleby
i glebowej ró˝norodnoÊci biologicznej oraz jej wielu funk-

cji ekologicznych, a tak˝e
zrównowa˝onego gospodarowania ziemià,
– zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
i edukacja nt. wp∏ywu mieszkaƒców na zanieczyszczenie
powietrza.

✔

UWAGA!

UE dofinansowuje projekty z Informacji i komunikacji do 50% kosztów
kwalifikowanych. Koszty te zosta∏y
zdefiniowane w art. 25 i 26 Postanowieƒ Wspólnych (Common Provisions).
Wyklucza si´ z nich m.in. zakup ziemi,
badania, niezwiàzane jasno z celami
projektu, koszty ochrony intelektualnej, inwestycje w g∏ównà infrastruktur´ i znaczàce wydatki na dobra
nietrwa∏e, dzia∏ania informacyjne
i rozpowszechniajàce oraz kampanie
podnoszàce ÊwiadomoÊç odnoÊnie
do procedur rejestracyjnych EMAS
i ECOLABEL, dzia∏ania marketingowe
dla produktów komercyjnych.

KolejnoÊç post´powania
Przy przygotowywaniu propozycji
projektu z Informacji i komunikacji
warto wziàç pod uwag´ nast´pujàce
kroki:
1. Zidentyfikowanie problemu
Êrodowiskowego, którego ma
dotyczyç projekt, oraz opis bie˝àcej sytuacji. Problem musi byç
dobrze znany przez beneficjentów ju˝ na etapie sk∏adania
wniosku. Musi si´ równie˝ jednoznacznie odnosiç do skonkretyzowanej polityki Êrodowiskowej UE.
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Bie˝àcà sytuacj´ nale˝y opisaç w taki
sposób, aby póêniej móc porównaç
jà z sytuacjà wyst´pujàcà w czasie
trwania projektu i po jego zakoƒczeniu, przy pomocy mierzalnych
wskaêników (jeÊli jest to mo˝liwe).
Przyk∏ad: niski poziom recyklingu
okreÊlonego typu odpadów.
2. OkreÊlenie, co ma byç osiàgni´te
pod koniec projektu, uwzgl´dniajàc post´p w kierunku rozwiàzania zdefiniowanego problemu
Êrodowiskowego lub znacznej
poprawy bie˝àcej sytuacji.
Przyk∏ad: zwi´kszenie wskaênika
recyklingu z 20% do 40% w ciàgu
3 lat.

✔

UWAGA!

Przeprowadzenie zwyk∏ej kampanii
komunikacyjnej (konferencje, dystrybucja materia∏ów komunikacyjnych
itp.) bez osiàgni´cia czegoÊ konkretnego nie mo˝e byç uznane za uzyskanie pozytywnego rezultatu projektu.

3. Zdefiniowanie, kogo docelowo
ma dotyczyç ten projekt i dlaczego to docelowe audytorium
jest istotne dla zidentyfikowa-

nego problemu Êrodowiskowego.
Przyk∏ad: w∏adze publiczne i populacja wiejska/miejska zdefiniowanego terenu.

rych dotarto w czasie trwania
projektu.

4. OkreÊlenie dzia∏aƒ, które umo˝liwià osiàgni´cie celu. Muszà
one byç zarówno konieczne, jak
i specyficzne dla zidentyfikowanego problemu oraz docelowego audytorium.
Przyk∏ad: wizyty zarzàdu firm
w rejonach, gdzie recykling ju˝
dzia∏a efektywnie, dzia∏ania demonstracyjne dotyczàce recyklingu.

Przy opracowywaniu propozycji warto wyró˝niç nast´pujàce czynnoÊci:
1. Zarzàdzanie projektem i monitoring post´pu projektu – punkt
obowiàzkowy.
2. Dzia∏ania przygotowawcze (jeÊli
sà potrzebne).
3. Dzia∏ania komunikacyjne i kampanie podnoszàce ÊwiadomoÊç.
4. Dzia∏ania szkoleniowe, ∏àcznie
z tymi, które dotyczà zapobiegania po˝arom.
5. Monitoring wp∏ywu projektu na
g∏ówne docelowe audytorium
i na problem Êrodowiskowy
– punkt obowiàzkowy.
6. Komunikacja i rozpowszechnianie projektu i jego wyników
– punkt obowiàzkowy.

5. Zdefiniowanie wskaêników,
które umo˝liwià pomiar wp∏ywu
projektu zarówno na docelowe
audytorium, jak i na zdefiniowany problem Êrodowiskowy.
Wskaêniki te muszà byç monitorowane i oceniane w regularnych odst´pach czasu podczas
prowadzenia projektu. Osiàgni´ty post´p nale˝y porównaç
z sytuacjà wyst´pujàcà przed
rozpocz´ciem prac.
Przyk∏ad: wzrost wskaênika
recyklingu, liczby firm, do któ-

Niezb´dne dzia∏ania

Ma∏gorzata Nowak
èród∏o: LIFE+ Information and
Communication, Guidelines for
applicants 2012, Part 1 – Content
of the proposal.
■

Finanse
Dofinansowanie rekultywacji „bomb ekologicznych”
W naborze ciàg∏ym, do wyczerpania Êrodków, NFOÂiGW prowadzi nabór wniosków do programu dotyczàcego rekultywacji
terenów zdegradowanych, przedsi´wzi´ç wskazanych przez GIOÂ
– tzw. „bomb ekologicznych.”
Dofinansowanie przyznawane
jest w dwóch formach: dotacji
i po˝yczki. Alokacj´ Êrodków przewidziano do 2016 r., zaÊ wydatkowanie Êrodków potrwa do 31
grudnia 2017 r.

Planowane zobowiàzania dla bezzwrotnych form dofinansowania
programu wynoszà 102 000 tys. z∏,
zaÊ dla zwrotnych form dofinansowania 20 000 tys. z∏.
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Wnioski o dofinansowanie mogà
sk∏adaç jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki, podmioty
publiczne dzia∏ajàce w imieniu
Skarbu Paƒstwa oraz przedsi´biorcy.
Dofinansowaniu podlegajà:
1. Projekty dotyczàce unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji ska˝onego gruntu, likwidujàce zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego
o zasi´gu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskajà
rekomendacje GIOÂ, jako stwarzajàce szczególne zagro˝enie
dla Êrodowiska (w tym przedsi´wzi´cia realizowane w formie
wykonania zast´pczego).
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2. Wykonanie dokumentacji dla
przedsi´wzi´ç z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji
ska˝onego gruntu, likwidujàcych zagro˝enie dla Êrodowiska
naturalnego o zasi´gu regionalnym lub ponadregionalnym,
które uzyskajà rekomendacj´
GIOÂ, jako stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska, zawierajàcej w szczególnoÊci:
– analiz´ wariantów (wraz
z uwzgl´dnieniem wariantu
zerowego) realizacji przedsi´wzi´cia z uwzgl´dnieniem
ryzyka Êrodowiskowego,
– okreÊlenie sposobu usuni´cia
www.dashofer.pl
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zanieczyszczenia i rekultywacji gruntu,
– zakres rzeczowy przedsi´wzi´cia i kosztorys,
– dokumentacj´ niezb´dnà do
ubiegania si´ o wymagane
prawem decyzje.

✔

WA˚NE!

Dofinansowanie przyznawane jest
w wysokoÊci 80% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia zarówno
w przypadku dotacji, jak i po˝yczki.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza si´:
➢ wykonanie dokumentacji niezb´dnej do realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ demonta˝ i rozbiórk´,
➢ zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, w tym
przeterminowanych Êrodków
ochrony roÊlin i ich opakowaƒ,
elementów budowlanych oraz
zanieczyszczonego gruntu,
➢ rekultywacj´ zdegradowanego
terenu,
➢ instalacje do monitoringu.

✔

UWAGA!

JeÊli pojawi si´ korzyÊç majàtkowa
z tytu∏u odp∏atnego rozporzàdzenia
oczyszczonym terenem, zwraca si´
kwot´ dotacji do NFOÂiGW, stosownie do kwoty przysporzenia.

WysokoÊç oprocentowania po˝yczki
w skali roku wynosi 0,5% dla przedsi´wzi´ç realizowanych w formie
wykonania zast´pczego i 3,5% dla
pozosta∏ych przedsi´wzi´ç. Odsetki
sp∏aca si´ na bie˝àco, w ratach kwartalnych, przy czym pierwsza sp∏ata
na koniec kwarta∏u kalendarzowego,
nast´pujàcego po kwartale, w którym wyp∏acono pierwszà transz´
Êrodków.
Po˝yczki udziela si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 10 lat (wykonawstwo
zast´pcze) i 15 lat (pozosta∏e przedsi´wzi´cia), który liczy si´ od daty
pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki. Istnieje mo˝liwoÊç
zastosowania karencji w sp∏acie rat
kapita∏owych oraz umorzenia cz´Êci
po˝yczki.
Dokumenty

Dofinansowanie
Wsparcie finansowe mo˝e byç przyznane pod warunkiem, ˝e w ciàgu
ostatnich 3 lat NFOÂiGW nie wypowiedzia∏ wnioskodawcy umowy
o dofinansowanie.
Je˝eli dofinansowanie stanowi pomoc publicznà, musi byç udzielone
zgodnie z regulacjami dotyczàcymi
tej pomocy.
Przedsi´wzi´cia realizowane w formie wykonania zast´pczego mogà
byç sfinansowane wy∏àcznie w formie po˝yczki. Beneficjent zobowiàzuje si´ do dochodzenia nale˝noÊci od zobowiàzanego, a uzyskane
Êrodki zobowiàzuje si´ przekazaç
na konto NFOÂiGW (do wysokoÊci
zobowiàzania wobec NFOÂiGW)
w terminie do 14 dni od wp∏ywu Êrodków na konto jednostki samorzàdu
terytorialnego.
www.dashofer.pl

Starajàc si´ o dofinansowanie, nale˝y
z∏o˝yç cz´Êç: ogólnà wniosku (z podaniem kosztów i êróde∏ finansowania przedsi´wzi´cia, jego lokalizacji, oÊwiadczenia dotyczàcego
pomocy publicznej), ekologiczno-technicznà oraz finansowà.
W cz´Êci ekologiczno-technicznej
zawiera si´ informacje nt. szczegó∏owej charakterystyki przedsi´wzi´cia ze wzgl´du na jego lokalizacj´ lub cechy obszaru obj´tego
proponowanym przedsi´wzi´ciem,
efektu rzeczowego i ekologicznego, harmonogramu realizacji.
W tej cz´Êci wniosku nale˝y opisaç
aktualne zagro˝enie dla Êrodowiska, jakie stanowi przedmiot
projektu oraz wskazaç potencjalne
skutki dla Êrodowiska, zwiàzane
z brakiem podejmowania jakichkolwiek dzia∏aƒ, zmierzajàcych do

usuni´cia zagro˝enia. Nale˝y te˝
zaznaczyç, które problemy zostanà
rozwiàzane bezpoÊrednio i poÊrednio
oraz na ile poprawi si´ stan obecny.
Do cz´Êci ekologiczno-technicznej
stosuje si´ za∏àczniki:
➢ harmonogram rzeczowo-finansowy sporzàdzany zgodnie ze
wzorem,
➢ opinia GIOÂ potwierdzajàca
koniecznoÊç realizacji projektu,
➢ plan sytuacyjny,
➢ decyzje administracyjne niezb´dne do realizacji inwestycji,
➢ opinia w∏aÊciwego terytorialnie
Urz´du Marsza∏kowskiego o celowoÊci danego przedsi´wzi´cia
oraz zgodnoÊci z planem gospodarki odpadami wraz ze zweryfikowanà wielkoÊcià zadeklarowanego we wniosku efektu
ekologicznego,
➢ dokumenty potwierdzajàce tytu∏
prawny do nieruchomoÊci, na
której/których projekt b´dzie
realizowany.
W cz´Êci finansowej podaje si´
koszty inwestycyjne, êród∏a i warunki finansowania, przep∏ywy
pieni´˝ne przedsi´wzi´cia, zdolnoÊç kredytowà wnioskodawcy
(rachunek zysków i strat, bilans,
rachunek przep∏ywów pieni´˝nych,
bud˝et, inne dokumenty finansowe
w∏aÊciwe dla prowadzonej sprawozdawczoÊci finansowej), dokumenty
potwierdzajàce zbilansowanie êróde∏ finansowania przedsi´wzi´cia.

✔

UWAGA!

Dla dofinansowania w formie dotacji,
dokumentów do oceny zdolnoÊci
kredytowej (bilans i bud˝et wnioskodawcy) nie sk∏adajà m.in. jednostki
sektora finansów publicznych, w tym:
jednostki samorzàdu terytorialnego
(JST) i ich zwiàzki).

Szczegó∏y oraz komplet dokumentów, wraz z instrukcjami ich wype∏niania, sà zawarte w programie
priorytetowym: „Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja
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êróde∏ szczególnie negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko,
Cz´Êç 1) Przedsi´wzi´cia wskazane
przez GIOÂ – „bomby ekologiczne”

oraz na stronie NFOÂiGW: http://
www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/
ochrona-ziemi/rekultywacja-tere-

now-zdegradowanych-i-likwidacjazrodel/.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dop∏aty do oprocentowania kredytów i ceny wykupu obligacji
Nabór ciàg∏y, a˝ do wyczerpania
bud˝etu na dany rok, prowadzony
jest przez NFOÂiGW dla projektów dotyczàcych gospodarki Êciekowej, niefinansowanych przez
Fundusz SpójnoÊci. Program dotyczy dop∏at do oprocentowania
kredytów bankowych i dop∏at
do ceny wykupu obligacji. Umowy
mogà byç zawierane do 2015 r.,
zaÊ sam program b´dzie wdra˝any do 2025 r.

Projekt ma si´ przyczyniç do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. przez
pomoc finansowà dla przedsi´wzi´ç, które majà wyposa˝yç aglomeracje w systemy kanalizacji
zbiorczej oraz oczyszczalnie Êcieków.
Na rok bie˝àcy przewidziano 1 531
tys. z∏ jako dop∏aty do oprocentowania kredytów bàdê wykupu
obligacji. Alokacja na przysz∏y rok
wynosi 3 082,9 tys. z∏.
O dofinansowanie mogà staraç si´
jednostki samorzàdu terytorialnego
i ich zwiàzki oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach
realizacji zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego.
Przedmiot
dofinansowania
Wsparciu finansowemu podlegajà
przedsi´wzi´cia dofinansowywane
ze Êrodków krajowych i zagranicznych, z wyjàtkiem przedsi´wzi´ç
uzyskujàcych wsparcie w ramach
POIiS dla osi I, takie jak:
1) Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni Êcieków
komunalnych.
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2) Budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsi´wzi´ç zgodny z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 137,
poz. 922) oraz „Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji
zakresu sieci kanalizacyjnej,
która mo˝e byç obj´ta finansowaniem z Funduszu SpójnoÊci”).

✔

WA˚NE!

Dofinansowaniu podlegajà przedsi´wzi´cia, których realizacja nie zosta∏a
zakoƒczona przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie. Jej zakoƒczenie przewidziane jest przed
31 grudnia 2015 r.

nych, zaÊ wysokoÊç kredytu, do
którego dokonywane sà dop∏aty do
oprocentowania, nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ 2 000 000 z∏. Dop∏aty udzielane
sà na okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat,
liczàc od daty wyp∏aty przez bank
pierwszej transzy kredytu.
Mo˝na zastosowaç karencj´ w sp∏acie rat kapita∏owych, nie d∏u˝szà ni˝
6 miesi´cy od daty zakoƒczenia
inwestycji. Karencj´ liczy si´ od daty
wyp∏aty ostatniej transzy kredytu.
JeÊli kredyt zosta∏ udzielony przez
organizacj´ mi´dzynarodowà lub
mi´dzynarodowà instytucj´ finansowà, karencja w sp∏acie rat kapita∏owych mo˝e byç ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu.
Obligacje

Charakterystyka dofinansowania:
➢ Dop∏ata do oprocentowania kredytu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
300 pkt bazowych w skali roku
(punkt bazowy to 1/100 cz´Êci
punktu procentowego) i nie
mo˝e przekroczyç oprocentowania kredytu. ¸àczna kwota dop∏at nie mo˝e przekroczyç 15%
wykorzystanej kwoty kredytu.
➢ Dop∏ata do ceny wykupu obligacji nie mo˝e przekroczyç 15%
wartoÊci obj´tej emisji obligacji
przeznaczonej na realizacj´ przedsi´wzi´cia, z zastrze˝eniem zachowania zgodnoÊci z przepisami
o pomocy publicznej, o ile dofinansowanie stanowi takà pomoc.
Kredyt bankowy
Dop∏ata do oprocentowania dotyczy kredytu bankowego, s∏u˝àcego
pokryciu kosztów kwalifikowa-
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Dop∏aty do ceny wykupu obligacji
udzielane sà do obligacji kuponowych, a wartoÊç ich emisji nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 2 000 000 z∏. Dop∏aty
dotyczà ceny równej wartoÊci
nominalnej obligacji i dokonywane
sà proporcjonalnie przy wykupie
ka˝dej serii w ramach emisji.

✔

UWAGA!

Pierwsza dop∏ata do ceny wykupu
obligacji mo˝e nastàpiç po zakoƒczeniu inwestycji.

Wniosek
Wniosek sk∏adany do NFOÂiGW
zawiera cz´Êç ogólnà, ekologiczno-technicznà i finansowà oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Do cz´Êci ogólnej wniosku nale˝y
za∏àczyç harmonogram realizacji
www.dashofer.pl
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projektu, plan finansowania ze wskazaniem kosztów finansowanych
kredytem z dop∏atami do oprocentowania lub Êrodkami z emisji obligacji oraz zestawienie wskaêników
do monitorowania projektu.

ewentualnych alternatywnych rozwiàzaƒ ogranizacyjnych, technicznych
lub technologicznych, majàcych na
celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeƒ.

➢ Informacja Urz´du Marsza∏W sytuacji, gdy aktualny dokument
zosta∏ ju˝ z∏o˝ony do Narodowego
Funduszu, wnioskodawca proszony
jest o wskazanie nazwy dokumentu,
daty i miejsca z∏o˝enia.
Cz´Êç ekologiczno-techniczna wniosku
W cz´Êci ekologiczno-technicznej
wniosku podaje si´ dane potwierdzajàce klasyfikacj´ przedsi´wzi´cia
do Krajowego Programu Oczyszczania Âcieków Komunalnych,
doÊwiadczenie wnioskodawcy czy
beneficjenta w realizacji podobnych
przedsi´wzi´ç, okreÊla si´ termin
realizacji przedsi´wzi´cia, ∏àcznie
z datà potwierdzenia efektu ekologicznego, nazw´ i adres jednostki
projektowej oraz wykonawcy inwestycji, a tak˝e szczegó∏owà charakterystyk´ przedsi´wzi´cia i jego koszt.
Za∏àcznikami do tej cz´Êci sà m.in.:
➢ Harmonogram rzeczowo-finansowy.
➢ Decyzje administracyjne niezb´dne do realizacji inwestycji,
w zale˝noÊci od jej rodzaju.
➢ Opinia Starostwa Powiatowego
o celowoÊci przedsi´wzi´cia.

✔

UWAGA!

Dla wniosków o dofinansowanie
budowy oczyszczalni Êcieków, w których wysokoÊç Êrodków z NFOÂiGW
przekracza 10 000 000 euro, za∏àcza
si´ uzasadnienie, zawierajàce analiz´

kowskiego o wywiàzywaniu si´
wnioskodawcy z obowiàzku
uiszczania op∏at za gospodarcze
korzystanie ze Êrodowiska.
➢ Informacja WIOÂ o wywiàzywaniu si´ wnioskodawcy z obowiàzku uiszczania kar za naruszanie wymagaƒ ochrony Êrodowiska, z podaniem kwot zaleg∏ych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien byç podpisany przez
osoby upowa˝nione do reprezentowania wnioskodawcy/beneficjenta
oraz inspektora nadzoru/koordynatora ustanowionego przez wnioskodawc´/beneficjenta.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
podlega aktualizacji przez wnioskodawc´ i zatwierdzeniu przez
NFOÂiGW, jeÊli:
➢ zawarto umowy o roboty, dostawy
lub czynnoÊci nieinwestycyjne,
➢ nastàpi∏a zmiana terminu realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ zasz∏y zmiany planowanych
kosztów/wydatków realizacji
przedsi´wzi´cia.
Instrukcja wype∏niania harmonogramu znajduje si´ w osobnym pliku
na stronie programu priorytetowego
NFOÂiGW.
Cz´Êç finansowa wniosku

inwestycyjne przedsi´wzi´cia, plan
finansowania, koszty i przychody
w czasie realizacji i eksploatacji,
ocen´ zdolnoÊci kredytowej wnioskodawcy, propozycje wnioskodawcy dotyczàce dop∏at do kredytu (m.in. prognoza dop∏at) i propozycje zabezpieczenia zwrotu
kwoty dop∏at, plan emisji obligacji
i propozycje zabezpieczenia kwoty
dop∏at, a tak˝e oÊwiadczenie wnioskodawcy.
Standardowà formà zabezpieczenia
zwrotu kwoty dop∏at jest weksel
w∏asny in blanco. W uzasadnionych
przypadkach NFOÂiGW mo˝e rozwa˝yç inne formy zabezpieczenia
proponowane przez wnioskodawc´.
Ostateczna forma zabezpieczenia
zostanie wówczas ustalona w trybie
negocjacji z wnioskodawcà.
Do cz´Êci finansowej do∏àcza si´:
➢ dokumenty okreÊlajàce status
prawny wnioskodawcy,
➢ dokumenty finansowe wnioskodawcy,
➢ dokumenty potwierdzajàce zbilansowanie êróde∏ finansowania
przedsi´wzi´cia.

✔

WA˚NE!

NiespójnoÊç danych zawartych w tabelach finansowych mo˝e spowodowaç odrzucenie wniosku.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce
tego projektu priorytetowego i wymagane dokumenty umieszczone
sà na stronie: http://www.nfosigw.
gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kposk/
■

Cz´Êç finansowa wniosku, zawarta
w dokumencie C, wskazuje na koszty

Ma∏gorzata Nowak

Akademia Dashofera zaprasza
9 lipca 2012 r. w godz. 10.00-16.00 (Warszawa) na seminarium tematyczne:

Raport do KOBIZE – nowe obowiàzki sprawozdawcze
dla podmiotów korzystajàcych ze Êrodowiska
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: www.akademiadashofer.pl
www.dashofer.pl
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Finanse
Nabór wniosków w ramach II konkursu „Biogazownie rolnicze”
Do 31 lipca mo˝na sk∏adaç wnioski
o dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w ramach II konkursu Programu
priorytetowego p.n. System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Cz´Êç 2)
Biogazownie rolnicze.

W konkursie mogà uczestniczyç
podmioty (osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne,
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà), podejmujàce realizacj´
przedsi´wzi´ç w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej
z wykorzystaniem biogazu powsta∏ego w procesach rozk∏adu szczàtek roÊlinnych i zwierz´cych oraz
wytwarzania biogazu rolniczego
celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpoÊredniej.
Dotacja
Dofinansowanie w II konkursie
udzielane b´dzie w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych
dla dotacji. Kwota Êrodków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w tym
konkursie wynosi 147,6 mln z∏.
Po˝yczka
Wnioskodawcy mogà ubiegaç si´
o dodatkowe dofinansowanie w formie po˝yczki udzielanej do 45%

kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia. W tym celu razem z wnioskiem o dotacje nale˝y z∏o˝yç odr´bny
wniosek o po˝yczk´. Minimalny
koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przewy˝szaç 10 mln z∏.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

od 4 maja 2012 roku do 31 lipca
2012 roku w kancelarii NFOÂiGW
albo przes∏aç pocztà lub kurierem
z dopiskiem „GIS – Biogazownie
rolnicze – Konkurs II”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■

Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach

Redakcja

Wa˝ne terminy
Wa˝ny termin
30 czerwca
● Wniesienie op∏aty zrycza∏towanej za korzystanie ze Êrodowiska w okresie
cyklu produkcyjnego zakoƒczonego do 30 kwietnia 2012 r. za odprowadzane Êcieki pochodzàce z chowu lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych.
● Wniesienie zabezpieczenia finansowego na rok 2012, przeznaczonego
na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu,
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw
domowych, powsta∏ego z tego samego rodzaju sprz´tu, okreÊlonego
w za∏àczniku nr 1 do Ustawy o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym, który zosta∏ przez niego wprowadzony.
31 lipca
● Wniesienie op∏aty eksploatacyjnej za okres rozliczeniowy od 1 stycznia
do 30 czerwca 2012 r. przez przedsi´biorc´, który uzyska∏ koncesj´ na
wydobywanie kopaliny ze z∏o˝a.
● Wniesienie op∏aty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
● Przed∏o˝enie wykazu i uiszczenie przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2011 r. za: wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza;
wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi; pobór wód; sk∏adowanie
odpadów.
● Przekazanie przez NFOÂiGW przedsi´biorcy prowadzàcemu stacj´ demonta˝u dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji.
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