Nr 7 lipiec 2008

Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy

Spis treÊci:

AktualnoÊci
B´dà kary za nielegalny demonta˝ zu˝ytego
sprz´tu RTV i AGD

■ AktualnoÊci
●

B´dà kary za nielegalny
demonta˝ zu˝ytego
sprz´tu RTV i AGD

1

●

NowoÊci prawne

1

●

Czy w NFOÂiGW b´dzie
wi´cej pieni´dzy
na odnawianà energi´?

2

■ Porady prawne
●

NFOÂiGW – dop∏aty do
oprocentowania kredytów

●

3

Op∏aty za emisj´ dwutlenku
w´gla do powietrza

4

■ Temat numeru
●

Nowe konkursy w POIiÂ

6

■ Finanse
●

9

Sankcje karne za przewinienia
o mi´dzynarodowym
przemieszczaniu odpadów

10

Rodzaje op∏at w prawie
geologicznym i górniczym

●

Zmianie uleg∏ katalog wykroczeƒ,
za pope∏nienie których Inspektorzy
Inspekcji Ochrony Ârodowiska sà
uprawnieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego. Wed∏ug

zmienionych przepisów Inspekcja
Ochrony Ârodowiska b´dzie mog∏a
karaç mieszkaƒców za wyrzucanie
elektroodpadów na Êmietnik wraz
z innymi odpadami. Mandaty karne
b´dà tak˝e nak∏adane na przedsi´biorców, którzy sprzedajà urzàdzenia RTV i AGD, a nie przyjmujà od
klientów starych sprz´tów tego
samego typu, gdy ci chcà je oddaç
w momencie transakcji.
■
Redakcja

12

Op∏aty za emisj´
zanieczyszczeƒ do powietrza
ze statków morskich

13

■ Pytania i odpowiedzi

15

■ Wykaz zmian w prawie

16

Szanowni
Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce lipcowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
Na stronie Ministerstwa pojawi∏y si´
nowe projekty aktów prawnych, m.in.
projekt ustawy o wspólnotowym

www.dashofer.pl

AktualnoÊci
NowoÊci prawne
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8 lipca wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniajàce Rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony
Ârodowiska uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 107, poz. 682).
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➢ 9 lipca wesz∏o w ˝ycie Rozpo- ➢ 20 czerwca 2008 r. wesz∏o w ˝ycie
rzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniajàce Rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu
i kryteriów gospodarowania
Êrodkami pochodzàcymi z op∏at
za substancje kontrolowane
(Dz.U. Nr. 108 poz. 699).
systemie handlu uprawieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Ma on na celu doprecyzowanie przepisów, które w dotychczasowej praktyce budzi∏y problemy
interpetacyjne.
W Temacie numeru przeczytacie
Paƒstwo o nowych konkursach
og∏oszonych ostatnio w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Ârodowisko. Dotyczà one tym razem priorytetów I, II i V. W artykule m.in. kryteria merytoryczne i terminy naboru
wniosków.

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie sposobu obliczania
wysokoÊci sumy gwarancyjnej
(Dz.U. Nr 96, poz. 618). Rozporzàdzenie okreÊla sposób obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej w przypadku wywozu
Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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poza teren kraju odpadów, które
podlegajà procedurze uprzedniego
pisemnego zg∏oszenia i zgody,
o której mowa w art. 3 ust. 1 Rozporzàdzenia WE nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
➢ Na stronie Ministerstwa pojawi∏
si´ projekt Ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.
Niniejszy projekt ustawy ma na
celu doprecyzowanie przepisów
w celu jednoznacznego uregulowania niektórych zagadnieƒ,
które w dotychczasowej praktyce
funkcjonowania systemu budzi∏y
problemy interpretacyjne, uporzàdkowania przepisów dotyczàcych funkcjonowania wspólnotowego systemu handlu upraw-

nieniami do emisji, wy∏àczenia
z projektu ustawy przepisów
dotyczàcych funkcjonowania krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, wprowadzenie przepisów dotyczàcych zbywania uprawnieƒ do emisji za
pomocà aukcji.
Na
stronie Ministerstwa pojawi∏
➢
si´ tak˝e projekt Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie sposobu monitorowania
wielkoÊci emisji substancji obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do
emisji. Projekt rozporzàdzenia
okreÊla m.in. sposób monitorowania wielkoÊci emisji, cz´stotliwoÊç przekazywania danych
dotyczàcych monitorowanych
wielkoÊci emisji, zakres informacji zawartych w rocznym
raporcie, form´ i uk∏ad rocznego

AktualnoÊci
Czy w NFOÂiGW b´dzie wi´cej pieni´dzy
na odnawianà energi´?
W tezach do strategii Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej zwraca si´
uwag´, ˝e w przysz∏oÊci znaczàca
cz´Êç bud˝etu NFOÂiGW powinna
byç przeznaczona na rozwój
odnawialnych êróde∏ energii oraz
racjonalizacj´ zu˝ycia energii,
które powinny byç dzia∏aniami
priorytetowymi. Mo˝liwoÊci dofinansowania inwestycji z zakresu
odnawialnych êróde∏ energii i wysokosprawnej kogeneracji by∏y
tematem seminarium zorganizowanego 1 lipca br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Efektywne wykorzystanie coraz
wi´kszych Êrodków, jakie mamy
do dyspozycji z subfunduszu, op∏at
zast´pczych naliczanych w oparciu
o Prawo energetyczne (zgromadzono tam ponad 400 mln z∏) oraz w
ramach priorytetu IX Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Âro-
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dowisko wpisuje si´ w zobowiàzania
Polski dotyczàce osiàgni´cia ambitnych wskaêników OZE – powiedzia∏ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ârodowiska, Stanis∏aw Gaw∏owski, przewodniczàcy Rady Nadzorczej NFOÂiGW. Do 2010 roku
Polska powinna korzystaç w 7,5%
z odnawialnych êróde∏ energii i do
2020 roku osiàgnàç wskaênik pi´tnastoprocentowy. Aby uzyskaç te
poziomy, musi byç wspó∏dzia∏anie
sektora gospodarczego inwestujàcego w OZE, ale tak˝e administracji
paƒstwowej, instytucji zarzàdzajàcych i finansujàcych. Minister Gaw∏owski przypomnia∏, ˝e dyskusja
nad mo˝liwoÊciami inwestycyjnymi
na rynku OZE wpisuje si´ w rozpocz´tà w∏aÊnie w Komisji Europejskiej debat´ nad pakietem klimatyczno-energetycznym.
Podczas spotkania, które prowadzi∏a
Ma∏gorzata Skucha, zast´pca Prezesa
Zarzàdu NFOÂiGW, przedstawi-
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raportu, sposób weryfikacji rocznych raportów.
■
Redakcja
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ciele poszczególnych izb gospodarczych i stowarzyszeƒ, a tak˝e oÊrodków naukowo-badawczych i administracji zapoznali si´ z propozycjami finansowania inwestycji
OZE przygotowywanymi przez
Narodowy Fundusz we wspó∏pracy
z wojewódzkimi funduszami ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Prezes Zarzàdu NFOÂiGW, Jan
Ràczka powiedzia∏, ˝e przygotowywane programy po˝yczkowe na
zadania inwestycyjne z zakresu

odnawialnych êróde∏ energii nie sà
jedynym instrumentem w dyspozycji Narodowego Funduszu, który
zamierza znacznie zwi´kszyç swoje
zaanga˝owanie finansowe w tym
sektorze gospodarki, dokonujàc np.
przesuni´ç Êrodków w planie finansowym. Na seminarium w Warszawie konsultacjom poddane by∏y trzy
planowane programy finansowania
OZE: du˝e inwestycje z po˝yczek
i dotacji NFOÂiGW, Êrednie z po˝yczek udzielanych przez WFOÂiGW

ze Êrodków przekazanych przez
NFOÂiGW oraz ma∏e inwestycje
wspierane po˝yczkami udzielanymi
przez banki z dop∏atà do oprocentowania oferowanà przez Narodowy
Fundusz.
Miejmy nadziej´, ˝e te plany stanà
si´ wkrótce rzeczywistoÊcià, przyczyniajàc si´ do wzrostu zu˝ycia
zielonej energii.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
NFOÂiGW – dop∏aty do oprocentowania kredytów
W zaprezentowanych jeszcze
w marcu 2008 r. tezach do Strategii
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska na lata 2009-2012, zak∏ada si´ mi´dzy innymi, ˝e Êrodki
finansowe Narodowego Funduszu
w wi´kszym stopniu powinny s∏u˝yç uruchomieniu zasobów komercyjnego sektora finansowego ni˝
samodzielnemu zaspokajaniu potrzeb finansowych jego klientów.

Po prezentacji tez Prezes NFOÂiGW
w jednym z wywiadów mówi∏, ˝e
skala pomocy przez uruchomienie
kapita∏u z sektora komercyjnego
b´dzie du˝o wi´ksza. Je˝eli mamy do
dyspozycji 100 mln z∏ i przeznaczymy je na pi´ç po˝yczek po 20 mln z∏,
to na rynek zostanie „rzuconych”
tylko 100 mln z∏. Je˝eli weêmiemy
te 100 mln z∏ i przez 10 lat b´dziemy
dop∏acaç 2% do oprocentowania
kredytu, to jesteÊmy w stanie wygenerowaç znacznie wi´kszy nap∏yw
kapita∏u z sektora komercyjnego.
Chodzi wi´c o to, ˝eby NFOÂiGW
zach´ci∏ sektor komercyjny do finansowania tych inwestycji, a jednoczeÊnie ˝eby samorzàd uzyska∏ lepsze
warunki finansowania.
Nowy instrument w NFOÂiGW
– kredyty z dop∏atami
W czerwcu na stronach NFOÂiGW
pojawi∏a si´ informacja „Nowy
www.dashofer.pl

instrument w NFOÂiGW – Kredyty z dop∏atami”. Wydaje si´ to
byç realizacjà wczeÊniejszych zapowiedzi.
Dop∏aty do oprocentowania kredytów preferencyjnych zaciàganych
przez beneficjentów w bankach
komercyjnych b´dà wyp∏acane kredytodawcom, tj. bankom, na podstawie umów cywilnoprawnych,
nak∏adajàcych równie˝ na te banki
pewne obowiàzki zwiàzane z monitoringiem i rozliczaniem kredytowanych inwestycji. Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania”
Narodowy Fundusz udziela dop∏at
do oprocentowania preferencyjnych
kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsi´wzi´cia, udzielanych przez banki pod warunkiem,
˝e dop∏ata do oprocentowania preferencyjnego kredytu nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 300 pkt bazowych w skali
roku (punkt bazowy to 1/100 cz´Êci
punktu procentowego).
Wyjàtkiem sà dop∏aty do oprocentowania preferencyjnego kredytu dla
przedsi´wzi´ç realizowanych w ramach IV osi priorytetowej POIÂ –
nie mogà one przekroczyç w skali
roku 250 pkt bazowych dla mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców oraz 100 pkt
bazowych dla du˝ych przedsi´biorców.

✔

WA˚NE!

Dop∏aty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane sà na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.

Planowany jest nast´pujàcy sposób dzia∏ania przy dop∏atach ze
Êrodków NFOÂiGW do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych:
1. Wnioskodawca sk∏ada wniosek
na formularzach obowiàzujàcych w NFOÂiGW.
2. We wniosku podaje kwot´ dop∏at, o jakà si´ ubiega wraz z harmonogramem ich wyp∏acania.
3. Harmonogram dop∏at do oprocentowania kredytu preferencyjnego sporzàdzony jest w oparciu
o przewidywane terminy wyp∏at
kredytu w uj´ciu kwartalnym.
4. Wnioskodawca mo˝e zwróciç
si´ do NFOÂiGW o udzielenie
promesy dofinansowania w formie dop∏at do oprocentowania
preferencyjnego kredytu. Promesa udzielana jest na okres
12 miesi´cy od daty podj´cia
uchwa∏y przez Zarzàd.
5. Wnioskodawca zostaje poinformowany o podj´ciu uchwa∏y
Zarzàdu/Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia promesy/dofinansowania ze Êrodków NFOÂiGW
w formie dop∏at do oprocentowania preferencyjnego kredytu
bankowego.
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6. Po dokonaniu przez wnioskodawc´ wyboru banku kredytujàcego, umowa o kredyt zawierana jest mi´dzy wnioskodawcà
a bankiem, z uwzgl´dnieniem
wczeÊniej okreÊlonych warunków przez NFOÂiGW.
7. Je˝eli umowa o udzielenie kredytu komercyjnego zostanie
zawarta przed podj´ciem decyzji
przez Zarzàd/Rad´ Nadzorczà
o udzieleniu dop∏at, wówczas
warunki udzielania dofinansowania mogà zostaç uwzgl´dnione
w umowie trójstronnej, zawieranej mi´dzy Funduszem, wnio-

skodawcà i bankiem.
Umowa trójstronna o dop∏atach do
oprocentowania kredytu zawierana
jest mi´dzy NFOÂiGW, wnioskodawcà i bankiem. W umowie
o dop∏atach zak∏ada si´ dzia∏anie
mechanizmów nak∏adajàcych na
banki obowiàzki zwiàzane z monitoringiem i rozliczaniem kredytowanych inwestycji oraz zabezpieczenie zwrotu kwoty wyp∏aconych
przez NFOÂiGW dop∏at w przypadku niewykonania przez wnioskodawc´ realizowanego przedsi´wzi´cia. Kwota dop∏at podlega wów-

czas zwrotowi, a zabezpieczenie jej
zwrotu nast´puje przez bank kredytujàcy. W przypadku, gdy wnioskodawca proponuje form´ zabezpieczenia zwrotu dop∏at innà ni˝
przez bank kredytujàcy, wniosek
podlega odr´bnej ocenie NFOÂiGW.
Formularze wniosków o dop∏aty do
kredytów znajdujà si´ na stronie
internetowej Narodowego Funduszu:
www.nfosigw.gov.pl w zak∏adce
„Ârodki krajowe/formularze wniosków”, przy ka˝dym programie priorytetowym.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Op∏aty za emisj´ dwutlenku w´gla do powietrza
Zbli˝a si´ okres sk∏adania sprawozdaƒ dotyczàcych korzystania
ze Êrodowiska oraz wnoszenia
op∏at z tego tytu∏u. W zwiàzku
z tym zachodzi koniecznoÊç wyliczenia tak˝e op∏aty za emisj´
dwutlenku w´gla do powietrza.

Przypominamy, ˝e rozliczenie emisji
dwutlenku w´gla powinno si´ odbywaç zgodnie z metodykà monitorowania emisji CO2 zawartà w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

✔

WA˚NE!

Obliczenia wielkoÊci emisji CO2 opierajà si´ na nast´pujàcym wzorze:
Emisje CO2 = dane dotyczàce dzia∏alnoÊci x wskaênik emisji x wspó∏czynnik utleniania lub na metodzie
alternatywnej, o ile metoda taka jest
okreÊlona w wytycznych dotyczàcych danej kategorii dzia∏alnoÊci.

Wyra˝enia zawarte we wzorze
okreÊlone sà dla emisji z procesów
spalania i emisji z procesów technologicznych w nast´pujàcy sposób:
1) Emisje z procesów spalania:
Dane dotyczàce dzia∏alnoÊci opierajà si´ na parametrze zu˝ycia paliwa.
IloÊç zu˝ytego paliwa wyra˝a si´
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w jednostkach zawartoÊci energii
jako TJ, chyba ˝e niniejsze wytyczne stanowià inaczej. Wskaênik
emisji wyra˝ony jest jako t CO2/TJ,
chyba ˝e niniejsze wytyczne stanowià inaczej. Podczas zu˝ycia paliwa
ca∏y w´giel zawarty w paliwie nie
ulega utlenieniu do CO2.
Utlenianie nieca∏kowite zachodzi
na skutek niepe∏nej efektywnoÊci
procesu spalania, w którym pewna
cz´Êç w´gla pozostaje niespalona
lub ulega spaleniu cz´Êciowemu do
postaci sadzy lub popio∏u. W´giel
nieutleniony lub utleniony cz´Êciowo
uwzgl´dnia si´ we wspó∏czynniku
utleniania, który wyra˝a si´ jako
u∏amek. Wspó∏czynnik utleniania
wyra˝a si´ w u∏amku liczby ca∏kowitej. W efekcie powstaje nast´pujàcy wzór obliczeniowy:
Emisje CO2 = przep∏yw paliwa
[t lub Nm3] x wartoÊç opa∏owa
[TJ/t lub TJ/Nm3] x wskaênik
emisji [t CO2/TJ] x wspó∏czynnik
utleniania.
2) Emisje z procesów technologicznych:
Dane dotyczàce dzia∏alnoÊci opierajà
si´ na parametrze zu˝ycia mate-
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ria∏u, wydajnoÊci przetwórczej lub
wielkoÊci produkcji; wyra˝a si´ je w tonach [t] lub metrach szeÊciennych
[Nm3].Wskaênik emisji wyra˝a si´
w [t CO2/t lub t CO2/Nm3]. W´giel
zawarty w materia∏ach poczàtkowych,
który w trakcie procesu nie ulega
utlenieniu do postaci CO2, uwzgl´dnia si´ we wspó∏czynniku konwersji,
który wyra˝a si´ jako u∏amek.
W przypadku gdy wspó∏czynnik
konwersji uwzgl´dnia si´ we wskaêniku emisji, nie stosuje si´ oddzielnego wspó∏czynnika konwersji.
IloÊç u˝ytego materia∏u poczàtkowego wyra˝a si´ parametrami masy
lub obj´toÊci [t lub Nm3].
W efekcie powstaje nast´pujàcy
wzór obliczeniowy:
Emisje CO2 = dane dotyczàce dzia∏alnoÊci [t lub Nm3] x wskaênik
emisji [t CO2/ t lub Nm3] x wspó∏czynnik konwersji.
OkreÊlanie danych
dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Operator instalacji mo˝e okreÊliç
dane dotyczàce dzia∏alnoÊci na podstawie potwierdzonej rachunkiem
zakupionej iloÊci paliwa lub matewww.dashofer.pl
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ria∏u, okreÊlonych zgodnie z za∏àcznikiem I oraz z zatwierdzonymi
poziomami dok∏adnoÊci podanymi
w za∏àcznikach II-XI. W przypadku
gdy danych dotyczàcych dzia∏alnoÊci
na potrzeby obliczenia wielkoÊci
emisji nie mo˝na okreÊliç bezpoÊrednio, dane te okreÊla si´ przez
ocen´ zmian zapasów:
Materia∏ C = Materia∏ P
+ (Materia∏ S – Materia∏ E)
– Materia∏ O,
gdzie:
Materia∏ C – materia∏ przetworzony
w okresie sprawozdawczym,
Materia∏ P – materia∏ zakupiony
w okresie sprawozdawczym,
Materia∏ S – zapas materia∏u na poczàtku okresu sprawozdawczego,
Materia∏ E – zapas materia∏u na
koƒcu okresu sprawozdawczego,
Materia∏ O – materia∏ zu˝yty do
innych celów (transportu lub odsprzeda˝y).
Obliczanie wskaênika
emisji
Wskaêniki emisji opierajà si´ na
zawartoÊci w´gla w paliwach lub
materia∏ach wsadowych i wyra˝a
si´ je jako t CO2/TJ (emisje z procesów spalania) lub t CO2/t albo t
CO2/Nm3 (emisje z procesów technologicznych).
W celu osiàgni´cia najwy˝szego stopnia przejrzystoÊci i jak najwi´kszej
spójnoÊci z krajowymi wykazami
gazów cieplarnianych stosowanie
wskaêników emisji dla paliwa
wyra˝onych jako t CO2/t, a nie jako
t CO2/TJ, w odniesieniu do emisji
ze spalania ogranicza si´ do przypadków, które inaczej skutkowa∏yby dla operatora instalacji nieracjonalnymi kosztami.

✔

WA˚NE!

Do przeliczania w´gla na odpowiednià
wartoÊç dla CO2 stosuje si´ wspó∏czynnik 3,664 [t CO2/t C].

www.dashofer.pl

Biomas´ uwa˝a si´ za neutralnà pod
wzgl´dem emisji CO2. W odniesieniu do biomasy stosuje si´ wskaênik emisji wynoszàcy 0 [t CO2/TJ
lub t lub Nm3].
Wspó∏czynniki utleniania
i konwersji
Wspó∏czynnik utleniania dla emisji
z procesów spalania lub wspó∏czynnik konwersji dla emisji z procesów technologicznych stosuje si´
w celu odzwierciedlenia proporcji
w´gla, który nie zosta∏ utleniony lub
przetworzony w procesie. W odniesieniu do wspó∏czynników utleniania uchyla si´ wymóg stosowania
najwy˝szego poziomu dok∏adnoÊci.
W sytuacji, gdy w danej instalacji
stosowane sà ró˝ne paliwa lub
materia∏y i oblicza si´ wspó∏czynniki utleniania dla konkretnych
kategorii dzia∏alnoÊci, operator instalacji mo˝e okreÊliç jeden zbiorczy
wspó∏czynnik utleniania dla ca∏ej
dzia∏alnoÊci i stosowaç go wzgl´dem wszystkich paliw lub materia∏ów
albo przypisaç niekompletne utlenianie do jednego g∏ównego strumienia paliwa lub materia∏u, a wobec
innych stosowaç wartoÊç równà 1.
Pomiary emisji
WielkoÊç emisji gazu cieplarnianego
mo˝e byç okreÊlona przy u˝yciu
systemów ciàg∏ych pomiarów emisji
(CEMS) ze wszystkich lub z wybranych êróde∏, stosujàc do tego celu
znormalizowane lub przyj´te metody,
pod warunkiem uzyskania przez
operatora instalacji zatwierdzenia
ze strony w∏aÊciwych organów,
przed rozpocz´ciem danego okresu
sprawozdawczego, stwierdzajàcego,
˝e stosowanie metody CEMS umo˝liwia osiàgni´cie wi´kszej dok∏adnoÊci ni˝ obliczenie wielkoÊci emisji
przy u˝yciu najwy˝szych poziomów
dok∏adnoÊci.
Procedury stosowane do pomiaru
st´˝eƒ oraz przep∏ywu mas i obj´toÊci muszà, jeÊli sà dost´pne, byç

zgodne ze znormalizowanà metodà,
która ogranicza próbkowanie i b∏àd
pomiaru, i ma znany poziom niepewnoÊci pomiaru. Stosuje si´ normy CEN (tj. wydane przez Europejski Komitet Normalizacyjny),
jeÊli sà dost´pne. Je˝eli normy CEN
nie sà dost´pne, stosuje si´ odpowiednie normy ISO (tj. wydane
przez Mi´dzynarodowà Organizacj´
Normalizacyjnà) lub normy krajowe.
W przypadku braku obowiàzujàcych
norm, w miar´ mo˝liwoÊci mo˝na
stosowaç procedury zgodne z projektami norm lub wytycznymi okreÊlajàcymi najlepsze praktyki przemys∏owe w danej bran˝y.
Odpowiednie normy ISO obejmujà m.in.:
➢ ISO12039:2001 „Emisja ze
êróde∏ stacjonarnych – Pomiar
tlenku w´gla, dwutlenku w´gla
i tlenu – Charakterystyka osiàgów i kalibracja – Metoda automatyczna”.
➢ ISO 10396:2006 – „Emisja ze
êróde∏ stacjonarnych – Pobieranie próbek do automatycznego
pomiaru st´˝enia sk∏adników
gazowych”.
➢ ISO 14164:1999 „Emisja ze
êróde∏ stacjonarnych – Pomiar
strumienia obj´toÊci gazu w kana∏ach – Metoda automatyczna”.
Szczególna procedura w celu okreÊlenia wskaêników emisji dla konkretnych kategorii dzia∏alnoÊci,
wraz z procedurà próbkowania dla
konkretnych rodzajów paliwa, jest
uzgadniana z w∏aÊciwymi organami
przed rozpocz´ciem danego okresu
sprawozdawczego, w którym majà
one byç stosowane.
Procedury zastosowane do pobierania prób paliwa i ustalania jego wartoÊci opa∏owej, zawartoÊci w´gla
i wskaênika emisji powinny, jeÊli sà
dost´pne, byç zgodne ze znormalizowanà metodà, która ogranicza
b∏´dy w zakresie pobierania próbek
i dokonywania pomiarów i której
niepewnoÊç pomiaru jest znana. Je˝eli
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normy CEN sà dost´pne, nale˝y je
zastosowaç. Je˝eli normy CEN sà
niedost´pne, stosuje si´ normy ISO
lub normy krajowe.
Je˝eli nie istniejà ˝adne majàce zastosowanie normy, procedury mo˝na
przeprowadziç, o ile jest to mo˝liwe,
zgodnie z projektami norm lub wytycznymi okreÊlajàcymi optymalne
praktyki w danej bran˝y.
OdnoÊne normy CEN sà nast´pujàce:
➢ EN ISO 6976:2005 „Gaz ziemny
– Obliczanie wartoÊci kalorycznych, g´stoÊci, g´stoÊci wzgl´dnej i liczby Wobbego na podstawie sk∏adu”.
➢ EN ISO 4259:1996 „Przetwory
naftowe – Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania”.
OdnoÊne normy ISO sà nast´pujàce:

➢ ISO 13909-1,2,3,4:2001 W´giel
➢
➢
➢
➢

➢

kamienny i koks – Mechaniczne
pobieranie próbek.
ISO 5069-1,2:1983: W´gle brunatne (lignity) – Zasady pobierania próbek.
ISO 625:1996 Paliwa sta∏e – Ustalanie zawartoÊci w´gla i wodoru
– Metoda Liebiga.
ISO 925:1997 Paliwa sta∏e –
Oznaczanie zawartoÊci w´gla
w´glanowego – Metoda wagowa.
ISO 9300-1990: Pomiary strumienia masy gazu za pomocà dysz
Venturiego o przep∏ywie krytycznym.
ISO 9951-1993/94 Pomiar przep∏ywu gazu w obwodach zamkni´tych – Mierniki turbinowe.

Uzupe∏niajàce normy krajowe do
charakteryzowania paliw sà nast´pujàce:
➢ DIN 51900-1:2000 „Testowanie paliw sta∏ych i p∏ynnych –

OkreÊlanie wartoÊci opa∏owej
brutto przy u˝yciu bomby kalorymetrycznej i obliczanie wartoÊci opa∏owej – Cz´Êç 1: Zasady,
urzàdzenia, metody”.
➢ DIN 51857:1997 „Paliwa gazowe
i inne gazy – Obliczanie wartoÊci opa∏owej, g´stoÊci, g´stoÊci
wzgl´dnej i indeksu Wobbea
gazów czystych i mieszanin
gazów”.
➢ DIN 51612:1980 „Testowanie
up∏ynnionego gazu ziemnego;
obliczanie wartoÊci opa∏owej
netto”.
➢ DIN 51721:2001 „Testowanie
paliw sta∏ych – OkreÊlanie zawartoÊci w´gla i wodoru” (majàca
zastosowanie do paliw p∏ynnych).

✔

PAMI¢TAJ!

Termin z∏o˝enia sprawozdaƒ dotyczàcych korzystania ze Êrodowiska
za pierwsze pó∏rocze 2008 r. mija
31 lipca 2008 r.
■

Zbigniew Bieƒko

!

Temat numeru

Nowe konkursy w POIiÂ
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Ârodowisko w ostatnich dniach og∏oszono kolejne
konkursy w zakresie ochrony Êrodowiska, w priorytetach I, II i V.

sowe projekty s∏u˝àce ochronie in-situ
ró˝norodnoÊci biologicznej oraz
czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagro˝onych w skali Europy i kraju.

Konkursy og∏oszone w Priorytecie V POIiÂ to:
➢ Konkurs 1/2008: Ochrona gatunków i siedlisk in-situ.
➢ Konkurs 2/2008: Szkolenia oraz
aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierajàcych najwi´kszy wp∏yw na przyrod´ i Êrodowisko.

Przyk∏adowe rodzaje projektów:
➢ planowanie dzia∏aƒ ochronnych,
ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk làdowych i wodnych, w tym morskich,
➢ ochrona in-situ i reintordukcja
gatunków chronionych,
➢ wykup gruntów kluczowych dla
ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
➢ przywracanie w∏aÊciwych stosunków wodnych siedlisk wodno-b∏otnych,
➢ usuwanie nalotu roÊlinnoÊci drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleÊnych,
➢ kszta∏towanie strefy ekotonów
na granicy siedlisk leÊnych i nieleÊnych,

Celem dzia∏ania, w którym zosta∏
og∏oszony konkurs 1, jest przywracanie w∏aÊciwego stanu siedlisk
przyrodniczych i ostoi gatunków
na obszarach chronionych wraz
z zachowaniem zagro˝onych wygini´ciem gatunków oraz ró˝norodnoÊci biologicznej. W ramach konkursu finansowane b´dà komplek-
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➢ usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wp∏ywów inwazyjnych gatunków obcych,
➢ zachowanie i poprawa ró˝norodnoÊci biologicznej na terenach
niezurbanizowanych.

✔

WA˚NE!

Nabór wniosków odbywa si´ w terminie 23.07.2008-1.09.2008 do godz.
16.00.

Kwota przewidziana na konkurs to
35 000 000 PLN.
Sk∏adane projekty b´dà oceniane
wed∏ug kryteriów dla Dzia∏ania
5.1, formalnych, merytorycznych I
i II stopnia. Formalne kryteria,
oprócz podstawowych wymogów
obowiàzujàcych dla wszystkich dzia∏aƒ (zachowanie terminów, kompletnoÊç, zgodnoÊç z dokumentami
programowymi), obejmujà równie˝
dodatkowe kryteria formalne dla
www.dashofer.pl
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Dzia∏ania 5.1:
➢ Projekt o charakterze powtarzalnym – realizowany z wykorzystaniem standardowych metod
i narz´dzi; opis V osi priorytetowej zak∏ada wspieranie projektów o charakterze powtarzalnym
– realizowanych z wykorzystaniem metod i narz´dzi o potwierdzonej skutecznoÊci. Beneficjent
powinien zadeklarowaç, czy planowany projekt spe∏nia to za∏o˝enie.
➢ PoprawnoÊç wykonania Planu
realizacji przedsi´wzi´cia; ocenie podlega zgodnoÊç za∏àczonego do wniosku Planu realizacji
przedsi´wzi´cia z instrukcjà
jego wykonania oraz wymogami okreÊlonymi w og∏oszeniu
o konkursie.
➢ Pozytywna opinia s∏u˝b odpowiedzialnych za ochron´ przyrody na obszarze, na którym realizowany b´dzie projekt; ocenie
podlega, czy zasadnoÊç realizacji
projektu zosta∏a potwierdzona
przez G∏ównego Konserwatora
Przyrody, wojewódzkiego konserwatora przyrody lub dyrektora parku narodowego w przypadku projektów w parkach narodowych. W przypadku oÊrodków
CITES projekt musi byç dodatkowo zgodny z koncepcjà budowy oÊrodków CITES opracowanà przez ministra w∏aÊciwego
ds. Êrodowiska.
Kryteria merytoryczne I stopnia:
➢ wartoÊç merytoryczna projektu
oraz zak∏adane efekty ekologiczne,
➢ znaczenie gatunku lub siedliska
dla europejskich lub krajowych
zasobów,
➢ znaczenie zagro˝eƒ i pilnoÊç ich
likwidacji,
➢ status ochronny obszaru,
➢ zasi´g przestrzenny projektu,
➢ kompleksowoÊç projektu.
Kryteria merytoryczne II stopnia:
➢ kompletnoÊç dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i za∏àczników,
www.dashofer.pl

➢ poprawnoÊç analizy finansowej
➢
➢

➢

➢
➢

➢
➢

➢

i ekonomicznej,
spójnoÊç informacji zawartych
we wniosku, za∏àcznikach do
wniosku,
poprawnoÊç identyfikacji i przypisania wydatków projektu
z punktu widzenia ich kwalifikowalnoÊci,
gotowoÊç techniczna projektu
do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/dzia∏ania POIiÂ,
gotowoÊç organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze
zawierania umów,
trwa∏oÊç projektu, zdolnoÊç do
utrzymania produktów projektu,
co najmniej 5 lat po zakoƒczeniu realizacji,
wykonalnoÊç finansowa projektu,
efektywnoÊç energetyczna proponowanych rozwiàzaƒ technicznych lub brak wp∏ywu na
efektywnoÊç energetycznà,
zgodnoÊç projektu z wymaganiami prawa dotyczàcego ochrony
Êrodowiska.

Celem konkursu 2 jest zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci w zakresie potrzeby
i w∏aÊciwych metod ochrony Êrodowiska, przyrody i krajobrazu.
W ramach konkursu wspierane b´dà
ogólnopolskie lub ponadregionalne
przedsi´wzi´cia edukacyjne dotyczàce ochrony Êrodowiska i przyrody skierowanie do grup zawodowych wywierajàcych najwi´kszy
wp∏yw na przyrod´, w tym:
➢ projekty wskazujàce sposoby
uwzgl´dniania potrzeb ochrony
przyrody w gospodarce leÊnej,
gospodarce wodnej oraz planowaniu przestrzennym,
➢ szkolenia usprawniajàce i ulepszajàce proces ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,
➢ szkolenia dla s∏u˝b ratowniczych
i wojska usprawniajàce likwidowanie zagro˝eƒ dla Êrodowiska,
➢ szkolenia dla s∏u˝b celnych,
Policji, wymiaru sprawiedliwoÊci
oraz stra˝y bran˝owych usprawniajàce wykrywanie i sankcjono-

wanie przest´pstw przeciwko
Êrodowisku.
Typ finansowanych dzia∏aƒ – ogólnopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz aktywna edukacja dla
grup zawodowych wywierajàcych
najwi´kszy wp∏yw na przyrod´.

✔

WA˚NE!
Wa˝ne

Nabór wniosków odbywa si´ w terminie 23.07.2008-25.08.2008 r. do
godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs
wynosi 3 000 000 PLN.
Sk∏adane projekty b´dà oceniane
wed∏ug kryteriów dla Dzia∏ania 5.4,
formalnych, merytorycznych I i II
stopnia. Formalne kryteria, oprócz
podstawowych wymogów obowiàzujàcych dla wszystkich dzia∏aƒ
(zachowanie terminów, kompletnoÊç, zgodnoÊç z dokumentami
programowymi), obejmujà równie˝
dodatkowe kryteria formalne dla
Dzia∏ania 5.4:
➢ projekt o charakterze powtarzalnym – realizowany z wykorzystaniem standardowych metod
i narz´dzi,
➢ poprawnoÊç wykonania planu
realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ doÊwiadczenie beneficjenta w realizacji projektów z zakresu
komunikacji spo∏ecznej.
Kryteria merytoryczne I stopnia:
➢ wartoÊç merytoryczna projektu
oraz zak∏adane efekty ekologiczne,
➢ stopieƒ rozpowszechnienia informacji na temat zagadnienia b´dàcego przedmiotem szkolenia,
➢ spodziewany zasi´g rozpowszechnienia informacji,
➢ doÊwiadczenia beneficjenta,
➢ kompleksowoÊç projektu.
Kryteria merytoryczne II stopnia:
➢ kompletnoÊç dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i za∏àczników (poprawnoÊç analizy finansowej i ekonomicznej; spójnoÊç
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➢

➢
➢

➢
➢

➢

informacji zawartych we wniosku,
za∏àcznikach do wniosku; poprawnoÊç identyfikacji i przypisania
wydatków projektu z punktu
widzenia ich kwalifikowalnoÊci),
gotowoÊç techniczna projektu
do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/dzia∏ania POIiÂ,
gotowoÊç organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze
zawierania umów,
trwa∏oÊç projektu, zdolnoÊç do
utrzymania produktów projektu,
co najmniej 5 lat po zakoƒczeniu realizacji,
wykonalnoÊç finansowa projektu,
efektywnoÊç energetyczna proponowanych rozwiàzaƒ technicznych lub brak wp∏ywu na efektywnoÊç energetycznà,
zgodnoÊç projektu z wymaganiami prawa dotyczàcego ochrony
Êrodowiska.

Dwa konkursy zosta∏y og∏oszone
równie˝ w zakresie projektów dotyczàcych infrastruktury ochrony
Êrodowiska:
➢ Priorytet I – Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1 – Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 2/POIiÂ/1.1/08/2008).
➢ Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, dzia∏anie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs
nr 1/POIiÂ/2.2/08/2008).
Jest to ju˝ druga edycja konkursów
w tych priorytetach. Nabory w poprzednich konkursach w Priorytetach I i II zosta∏y przeprowadzone
w okresie od 21 kwietnia do 26 maja
2008 r. Obecnie trwa ocena formalna wniosków z∏o˝onych w tych
pierwszych w POIiÂ konkursach.
Pod koniec czerwca Instytucje Wdra˝ajàce prowadzàce ocen´ formalnà
zgodnie z regulaminami konkursów w razie wystàpienia braków
wzywa∏y do uzupe∏nienia wnios-
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ków. W terminie 7 dni potencjalni
beneficjenci, którzy z∏o˝yli wnioski, byli zobligowani do udzielenia
wyjaÊnieƒ.

szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro.

Uwagi instytucji wdra˝ajàcych do
z∏o˝onych wczeÊniej wniosków
wskazujà, ˝e potencjalni beneficjenci obecnej tury powinni si´
liczyç z drobiazgowà kontrolà formalnà, podobnie jak w pierwszej
edycji konkursu, a to dopiero poczàtek drogi. Dalej b´dà wykonywane szczegó∏owe oceny merytoryczne. Warto zatem wykorzystaç
pozosta∏y do koƒca naboru czas na
dopracowanie dokumentacji. Osoby,
które dopiero rozpocz´∏y przygotowania projektów, majà ma∏e szanse,
by zdà˝yç w tej edycji. Pozostajà
jednak kolejne terminy.

W celu identyfikacji w∏aÊciwej IP
II nale˝y dokonaç przeliczenia
kosztu projektu z PLN na euro
w oparciu o Êredni kurs Europejskiego Banku Centralnego z 6 miesi´cy poprzedzajàcych miesiàc
og∏oszenia o naborze wniosków,
który w obecnych konkursach wynosi 3,529. Ww. przeliczenia dokonuje si´ wy∏àcznie w celu okreÊlenia w∏aÊciwej IP II.

Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
obecnie og∏oszonego konkursu wynosi dla:
➢ Priorytetu I – Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1 – Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
– 300 mln euro z Funduszu
SpójnoÊci (konkurs nr 2/POIiÂ/
1.1/08/2008).
➢ Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, dzia∏anie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym
wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich – 50 mln euro
z Funduszu SpójnoÊci (konkurs
nr 1/POIiÂ/2.2/08/2008).

✔

WA˚NE!

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 1 sierpnia do 1 wrzeÊnia 2008 r.
w godzinach 9.00-15.00 do w∏aÊciwej Instytucji PoÊredniczàcej II stopnia (IP II):
➢ do Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro,
➢ do w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Fundu-
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Zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów (dokument „Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiÂ – stan na
31 maja 2008 r.) w nadchodzàcych
miesiàcach mo˝na si´ spodziewaç
kolejnych konkursów:
➢ Priorytet I Gospodarka wodno-Êciekowa – w dokumencie
podane sà tylko dwa ju˝ og∏oszone konkursy, ale we wczeÊniejszych dokumentach mowa
by∏a o jeszcze dwóch konkursach w bie˝àcym roku.
➢ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi:
– 2.1 Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych – podobnie jak
w Priorytecie II,
– 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów
morskich – listopad 2008 r.
➢ Priorytet III Zarzàdzanie zasobami i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska:
– 3.1 Retencjonowanie wody
i zapewnienie bezpieczeƒstwa
przeciwpowodziowego – listopad 2008 r.
– 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro˝eƒ
naturalnych oraz przeciwdziawww.dashofer.pl
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∏anie powa˝nym awariom –
listopad 2008 r.
– 3.3 Monitoring Êrodowiska –
listopad 2008 r.
Priorytet
IV Przedsi´wzi´cia
➢
dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska:
– 4.1 Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego –
I kwarta∏ 2009 r.
– 4.2 Racjonalizacja gospodarki
zasobami i odpadami w przedsi´biorstwach – IV kwarta∏
2008 r.
– 4.3 Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie wdra˝ania
najlepszych dost´pnych technik (BAT) – IV kwarta∏ 2008 r.
– 4.4 Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie gospodarki
wodno-Êciekowej – IV kwarta∏ 2008 r.
– 4.5 Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie ochrony
powietrza – IV kwarta∏ 2008 r.
– 4.6 Wsparcie dla przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku

i unieszkodliwiania odpadów
innych ni˝ komunalne –
IV kwarta∏ 2008 r.
➢ Priorytet V Ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw
ekologicznych:
– 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu
ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na
obszarach chronionych oraz
zachowanie ró˝norodnoÊci
gatunkowej – w dokumencie
podany jest tylko termin obecnie og∏oszonego konkursu.
– 5.2 Zwi´kszenie dro˝noÊci
korytarzy ekologicznych –
og∏oszenie 14 lipca 2008 r.,
termin naboru 18 sierpnia
2008-20 paêdziernika 2008;
kolejny planowany termin
III kwarta∏ 2009 r.
– 5.3 Opracowanie planów
ochrony – og∏oszenie 14 lipca
2008 r., termin naboru 18 sierpnia 2008-22 wrzeÊnia 2008;
kolejny planowany termin
III kwarta∏ 2009 r.
– 5.4 Kszta∏towanie postaw

spo∏ecznych sprzyjajàcych
ochronie Êrodowiska, w tym
ró˝norodnoÊci biologicznej –
w dokumencie podany jest
tylko termin obecnie og∏oszonego konkursu.
➢ Priorytet IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna Êrodowisku i efektywnoÊç energetyczna:
– 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii – III-V kw. 2008 r.
– 9.2 Efektywna dystrybucja
energii – III-IV kw. 2008 r.
– 9.3 Termomodernizacja obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
– III kw. 2008 r.
– 9.4 Wytwarzanie energii ze
êróde∏ odnawialnych – III-IV
kw. 2008 r.
– 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze
êróde∏ odnawialnych – III-IV
kw. 2008 r.
– 9.6 Sieci u∏atwiajàce odbiór
energii ze êróde∏ odnawialnych – III-IV kw. 2008 r. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Rozliczanie za spalanie paliw w ma∏ych kot∏ach
Przedsi´biorcy, którzy dokonujà
spalania paliw w kot∏ach grzewczych, powinni w niektórych
przypadkach uiÊciç op∏aty za
korzystanie z nich.

Ci, którzy posiadajà mniejsze kot∏y
o nominalnej mocy cieplnej do
5 MW, sà w uprzywilejowanej
sytuacji. Ustawodawca wprowadza
bowiem dla nich stawki rycza∏towe.
Nie muszà dokonywaç wyliczenia
op∏at odr´bnie ka˝dego rodzaju
zanieczyszczenia i nast´pnie sumowaç kwot.

✔

WA˚NE!

Posiadacze mniejszych kot∏ów, stosujà tabel´ I obwieszczenia ministra
Êrodowiska z dnia 20 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie wysokoÊci stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska na
rok 2008 (M.P. Nr 68, poz. 754 z dnia
3 paêdziernika 2007 r.). Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ustala we
w∏asnym zakresie wysokoÊç nale˝nej
op∏aty i wnosi jà na rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego.

Ze stawek zrycza∏towanych mo˝na
korzystaç, jeÊli dla kot∏a nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza albo
pozwolenie zintegrowane. Zazwyczaj jednak dla kot∏ów o niewielkiej
mocy takich pozwoleƒ nie trzeba.
Przy eksploatacji kot∏owni w zakresie niewymagajàcym pozwolenia
na wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza osoby fizyczne, nieb´dàce przedsi´biorcami, nie muszà
ponosiç op∏at.

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

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Tabela I. Jednostkowe stawki op∏at za gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza z kot∏ów o nominalnej mocy cieplnej do
5 MW opalanych w´glem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest
wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza

Lp.

Rodzaje kot∏ów

Nominalna moc cieplna
kot∏a w MW

Jednostkowa stawka za gazy
lub py∏y wprowadzane do
powietrza z jednostki
spalonego paliwa

14,38 z∏/Mg

I

Kot∏y opalane w´glem kamiennym

1

Kocio∏ z rusztem mechanicznym, z urzàdzeniem odpylajàcym

\u8804 3

> 3 i \u8804 5

13,45 z∏/Mg

2

Kocio∏ z rusztem mechanicznym, bez urzàdzenia odpylajàcego

\u8804 5

22,28 z∏/Mg

3

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem naturalnym

\u8804 5

24,96 z∏/Mg

4

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem sztucznym, \u8804 5
z urzàdzeniem odpylajàcym

18,95 z∏/Mg

5

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem sztucznym, \u8804 5
bez urzàdzenia odpylajàcego

27,88 z∏/Mg

II

Kot∏y opalane koksem

1

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem naturalnym \u8804 5

19,13 z∏/Mg

2

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem sztucznym, \u8804 5
z urzàdzeniem odpylajàcym

15,33 z∏/Mg

3

Kocio∏ z rusztem sta∏ym, z ciàgiem sztucznym, \u8804 5
bez urzàdzenia odpylajàcego

22,00 z∏/Mg

III

Kot∏y opalane drewnem

\u8804 5

3,67 z∏/Mg

IV

Kot∏y opalane olejem

1

Olej lekki (zawartoÊç siarki nie wi´ksza ni˝
0,5%)

\u8804 5

7,61 z∏/Mg

2

Olej opa∏owy (zawartoÊç siarki nie wi´ksza
ni˝ 1%)

\u8804 5

9,35 z∏/Mg

3

Olej opa∏owy (zawartoÊç siarki od 1% do
1,5%)

\u8804 5

14,81 z∏/Mg

4

Olej nap´dowy

\u8804 5

7,33 z∏/Mg

V

Kot∏y opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

\u8804 1,4

1087,30 z∏/106 m3

> 1,4 i \u8804 5

1358,51 z∏/106 m3

Gaz ziemny zaazotowany

\u8804 1,4

> 1,4 i \u8804 5

952,16 z∏/106 m3

2

3

Gaz p∏ynny propan-butan

\u8804 5

760,25 z∏/106 m3

1,47 z∏/Mg

Paulina Grabowska

Finanse
Sankcje karne za przewinienia z art. 32 i 33 Ustawy
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Sankcjà za pope∏nienie deliktów
z art. 32 i 33 Ustawy o mi´dzy-
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narodowym przemieszczaniu odpadów jest tylko kara pieni´˝-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2008

na. Jest ona nak∏adana w 3 granicach.

www.dashofer.pl

Nr 7/2008
1) od 50 000 do 300 000 z∏ – za
delikty z art. 32 ust. 1, 2 i 3;
2) od 30 000 do 150 000 z∏ – za
delikty z art. 33 ust. 1 i 2;
3) od 20 000 do 60 000 z∏ – za
delikty z art. 33 ust. 3.
Mamy wi´c do czynienia z sankcjà
nazywanà w doktrynie prawa karnego sankcjà wzgl´dnie okreÊlonà
w granicach od minimum do
maksimum. W tych granicach organ
nak∏adajàcy kar´ mo˝e poruszaç
si´ swobodnie, aczkolwiek jest
kr´powany wskazówkami zamieszczonymi w art. 34.
TreÊç kolejnego art. 34 Ustawy
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów jest nast´pujàca:
Art. 34. Przy ustalaniu wysokoÊci
kar pieni´˝nych, o których mowa
w art. 32 i 33, nale˝y uwzgl´dniç
w szczególnoÊci iloÊç, rodzaj i charakter odpadów, w tym mo˝liwoÊç
zagro˝eƒ dla ludzi i Êrodowiska powodowanych przez te odpady, oraz
okolicznoÊci uprzedniego naruszenia przepisów ustawy i rozporzàdzenia nr 1013/2006.
Wskazane w art. 34 okolicznoÊci,
które nale˝y uwzgl´dniç przy ustalaniu wysokoÊci kar pieni´˝nych,
zosta∏y podane jedynie tytu∏em
przyk∏adu, za czym przemawia
zwrot „w szczególnoÊci”. Oznacza
to, ˝e na wysokoÊç kary mogà wp∏ywaç i inne okolicznoÊci, wed∏ug
uznania wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska jako organu
w∏aÊciwego do na∏o˝enia kary.
Art. 34 nakazuje wojewódzkiemu
inspektorowi uwzgl´dniç dwie okolicznoÊci o charakterze:
1) przedmiotowym: iloÊç, rodzaj
i charakter odpadów, w tym
mo˝liwoÊç zagro˝eƒ dla ludzi
i Êrodowiska;
2) zwiàzanym z uprzednim zachowaniem sprawcy deliktu:
ewentualne powtórne lub wie-

www.dashofer.pl

lokrotne naruszenie przepisów
ustawy i rozporzàdzenia nr
1013/2006.
Na tym tle pojawia si´ problem
prawny o ogromnej wadze praktycznej: czy w odwo∏aniu od decyzji
wydanej przez wojewódzkiego inspektora mo˝na kwestionowaç wymiar kary oraz, co wa˝niejsze, czy
w skardze do sàdu administracyjnego mo˝na ten wymiar kary kwestionowaç. Twierdzàca odpowiedê
na pierwszà cz´Êç pytania jest oczywista – nie ma ˝adnych powodów,
które uniemo˝liwia∏yby ukaranemu kwestionowania w odwo∏aniu
wysokoÊci na∏o˝onej kary. Znacznie bardziej skomplikowana jest
odpowiedê na drugà cz´Êç pytania.
Za∏o˝eniem sàdownictwa administracyjnego jest, ˝e sàd administracyjny bada jedynie legalnoÊç decyzji.
Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e niezale˝nie od tego, czy za delikt z art. 32
ust. 1 organy Inspekcji Ochrony
Ârodowiska na∏o˝y∏y kar´ w wysokoÊci 50 000 z∏ czy te˝ w wysokoÊci 300 000 z∏, decyzja jest
zgodna z prawem, skoro mieÊci si´
w granicach zakreÊlonych przez
art. 32 ust. 1. Gdyby iÊç tym torem
rozumowania, trzeba by by∏o stwierdziç, ˝e kwestionowanie wysokoÊci
na∏o˝onej kary nie ma ˝adnego sensu,
poniewa˝ je˝eli kara mieÊci si´
w granicach od 50 000 do 300 000 z∏,
to decyzja jest zgodna z prawem.
Tymczasem nie jest to takie proste,
poniewa˝ brzmienie art. 34 Ustawy
o mi´dzynarodowym przemieszczaniu odpadów jest imperatywne:
„przy ustalaniu wysokoÊci kar pieni´˝nych (…) nale˝y uwzgl´dniç
(…)”. Oznacza to, ˝e Wojewódzki
Inspektor Ochrony Ârodowiska
wydajàcy decyzj´ w pierwszej instancji i G∏ówny Inspektor Ochrony
Ârodowiska rozpatrujàcy odwo∏anie
musi uwzgl´dniç to, o czym mowa
w art. 34. A je˝eli nie uwzgl´dni –
czy taka decyzja jest zgodna z pra-

wem? Kwestia ta okazuje si´ nies∏ychanie skomplikowana, przecie˝
uwzgl´dnienie okolicznoÊci, o których mowa w art. 34, jest pozostawione organowi nak∏adajàcemu
kar´, a wi´c organ wed∏ug swego
uznania, majàc na uwadze okolicznoÊci wskazane w art. 34, rozstrzyga, czy nak∏ada kar´ w wysokoÊci
50 000 z∏ czy 300 000 z∏, czy te˝
wybiera jakàÊ kwot´ mieszczàcà
si´ w „wide∏kach” od 50 000 do
300 000 z∏. W oparciu o co mo˝na
stanowisko organów Inspekcji
Ochrony Ârodowiska kwestionowaç? Chyba tylko ze wzgl´du na
b∏àd w ocenie okolicznoÊci wskazanych w art. 34. Je˝eli tak, to okazuje si´, ˝e ustawodawca zobowiàza∏
sàdy administracyjne do orzekania
o kwestiach, które sà im zasadniczo
obce, o tym mianowicie, czy ocena
przeprowadzona przez organy administracji na podstawie art. 34 by∏a
prawid∏owa.
Je˝eli organ nak∏adajàcy kar´ wska˝e w uzasadnieniu decyzji, dlaczego wybra∏ takà a nie innà wysokoÊç
kary i powo∏a si´ na art. 34, to taka
decyzja jest trudna do zakwestionowania w post´powaniu przed
sàdem administracyjnym. Mocno
wàtpliwe wydaje si´, aby sàd administracyjny móg∏ uznaç, ˝e decyzja
jest niezgodna z prawem, w oparciu
o w∏asnà ocen´ okolicznoÊci wskazanych w art. 34, odmiennà od
oceny organów inspekcji. Gdyby to
by∏ sàd powszechny, to prowadzenie
takich ocen by∏oby zupe∏nie zrozumia∏e, w odniesieniu do sàdu administracyjnego pojawiajà si´ zasadnicze wàtpliwoÊci.
Wskazane rozumowanie stanowi
dodatkowe potwierdzenie trafnoÊci
tezy teoretycznej, ˝e o odpowiedzialnoÊci administracyjnej tak bliskiej
odpowiedzialnoÊci karnej powinny
rozstrzygaç sàdy powszechne, a nie
sàdy administracyjne.
■
Redakcja
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Finanse
Rodzaje op∏at w prawie geologicznym i górniczym
Prawo geologiczne przewiduje,
˝e wykonywanie niektórych rodzajów okreÊlonej nim dzia∏alnoÊci
wymaga wniesienia op∏aty. Tymi
ostatnimi sà:
1) op∏ata eksploatacyjna;
2) op∏ata quasi-eksploatacyjna;
3) op∏aty podwy˝szone.

Co do wzorów druków we wspomnianych sprawach zob. rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczàcej
op∏aty eksploatacyjnej za wydobytà
kopalin´ ze z∏o˝a (Dz. U. Nr 153,
poz. 1773).

Op∏ata eksploatacyjna

Dla powstania obowiàzku wniesienia op∏aty nie ma znaczenia cena
(wartoÊç rynkowa) wydobytej kopaliny ani te˝ wprowadzenie jej do
obrotu. Obowiàzek wniesienia op∏aty jest konsekwencjà wydobycia
kopaliny, bez wzgl´du na dalszy
sposób post´powania z nià.

Wydobycie kopaliny przez przedsi´biorc´ powoduje powstanie obowiàzku wniesienia op∏aty eksploatacyjnej. Ustala si´ jà w postaci iloczynu:
1) ustalonej przepisami stawki oraz
2) iloÊci kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (jest nim
kwarta∏).
Maksymalne i minimalne stawki
op∏at ustala za∏àcznik do ustawy.
Aktualne stawki op∏at okreÊlone
zosta∏y w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 paêdziernika
2007 r. w sprawie stawek op∏at
eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 211,
poz. 1541).
Dla kopalin towarzyszàcych stawka
op∏aty jest o 50% ni˝sza.
Obowiàzki
przedsi´biorcy
Obliczenia op∏aty eksploatacyjnej
dokonuje przedsi´biorca, bez wezwania. W terminie do 1 miesiàca
po up∏ywie kwarta∏u ma on obowiàzek:
1) dokonania zap∏aty;
2) przedstawienia organowi koncesyjnemu oraz podmiotom,
otrzymujàcym wp∏ywy z tytu∏u
op∏aty eksploatacyjnej informacji okreÊlajàcej m.in. iloÊç
wydobytej kopaliny, przyj´tà
stawk´ oraz wysokoÊç nale˝nej
op∏aty, a tak˝e przedstawienia
im kopii dowodów wp∏at.
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Op∏ata eksploatacyjna
ustalana w drodze decyzji
Je˝eli przedsi´biorca nie dope∏ni
obowiàzku wniesienia op∏aty eksploatacyjnej bàdê nie przedstawi wymaganej informacji i dowodów
wp∏at, bàdê je˝eli informacja nasuwa zastrze˝enia, nale˝nà op∏at´
ustala organ koncesyjny w drodze
decyzji, stosujàc stawk´ obowiàzujàcà w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy op∏ata (art. 84 pr.g.g.).
Op∏ata quasi-eksploatacyjna
Op∏ata quasi-eksploatacyjna (niekiedy nazywana koncesyjnà) obcià˝a
przedsi´biorc´, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç innà, ni˝ wydobywanie kopaliny. Dla dzia∏alnoÊci w zakresie:
1) poszukiwania (rozpoznawania)
z∏ó˝ kopalin stawki op∏aty okreÊla ustawa (art. 85 ust. 2-4 pr.g.g.),
a koncesja powinna okreÊliç
m.in. terminy p∏atnoÊci; op∏ata
stanowi iloczyn stawki oraz
wielkoÊci powierzchni obj´tej
dzia∏alnoÊcià;
2) podziemnego magazynowania
(sk∏adowania) stawki równie˝
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okreÊla ustawa, a op∏ata wnoszona jest w terminie do miesiàca po up∏ywie kwarta∏u.
Kopie dowodów wniesionych op∏at
przedsi´biorca niezw∏ocznie przedstawia organowi koncesyjnemu
oraz otrzymujàcym wp∏ywy z tego
tytu∏u.
Op∏aty sankcyjne
(podwy˝szone)
Z dniem 1 stycznia 2002 r. zosta∏y
zastàpione przez op∏aty sankcyjne
(podwy˝szone) dotychczasowe administracyjne kary pieni´˝ne z tytu∏u
prowadzenia dzia∏alnoÊci bez wymaganej koncesji bàdê z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków. Wspomniane op∏aty sà ustalane w drodze
decyzji administracyjnej, cz´Êciowo
podejmowanej przez organy koncesyjne, cz´Êciowo przez pozosta∏e
organy administracji geologicznej.
Dla obcià˝enia wspomnianà op∏atà
wystarczajàce jest spe∏nienie przes∏anek obiektywnych w postaci
prowadzenia dzia∏alnoÊci bez wymaganej koncesji bàdê z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków (organ
orzekajàcy w sprawie powinien
jednak wykazaç, na czym polega∏o
takie naruszenie i dlaczego uzna∏ je
za ra˝àce).
W razie wydobywania kopaliny
bez wymaganej koncesji bàdê z ra˝àcym naruszeniem jej warunków
stawka takiej op∏aty ustalana jest
w wysokoÊci osiemdziesi´ciokrotnej stawki op∏aty eksploatacyjnej.
W razie wydobywania kopaliny
z ra˝àcym naruszeniem koncesji
decyzje podejmuje organ koncesyjny. W razie wydobywania bez
wymaganej koncesji dla kopalin
wyst´pujàcych w obszarach morskich w∏aÊciwy jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, a w pozosta∏ych sytuacjach – starosta.
www.dashofer.pl
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Z tytu∏u poszukiwania (rozpoznawania) z∏o˝a kopaliny:
1) bez wymaganej koncesji stawka wynosi 50 000 z∏/km2, przy
czym ka˝dy rozpocz´ty km2
liczy si´ jako ca∏y;
2) z ra˝àcym naruszeniem koncesji op∏at´ ustala si´ w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty ustalonej koncesjà.
Za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze:
1) bez wymaganej koncesji op∏ata
wynosi 8 000 z∏/m3 wykorzystanej przestrzeni;
2) z ra˝àcym naruszeniem koncesji – w wysokoÊci trzykrotnej
op∏aty ustalonej koncesjà.
W razie podziemnego sk∏adowania
odpadów:
1) bez wymaganej koncesji op∏at´
ustala si´ jako dziesi´ciokrotnoÊç op∏aty za sk∏adowanie
odpadów (ustalanej na podstawie prawa ochrony Êrodowiska);
2) z ra˝àcym naruszeniem koncesji – w wysokoÊci trzykrotnej
op∏aty ustalonej koncesjà.
Op∏aty z tytu∏u dzia∏alnoÊci prowadzonej:
1) z ra˝àcym naruszeniem koncesji
wymierza organ koncesyjny;
2) bez wymaganej koncesji, w razie:
a) poszukiwania (rozpoznawania) kopalin – wymierza
starosta,
b) podziemnego magazynowa-

nia (sk∏adowania) – wymierza minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska.

natomiast sytuacja, w której dany
podmiot nie ma wprawdzie takiego
interesu, ale ustawa przyznaje mu
takie prawa jak stronie post´powania.

Przeznaczenie wp∏ywów
Wp∏ywy z tytu∏u wszystkich wspomnianych op∏at stanowià w 60%
dochód gminy (na terenie której jest
prowadzone wydobycie), a w 40%
dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. W razie dzia∏alnoÊci
prowadzonej na obszarach morskich RP ca∏oÊç wp∏ywów z tych tytu∏ów stanowi dochód NFOÂGW.
Je˝eli dzia∏alnoÊç prowadzona jest
na terytoriach kilku gmin – wp∏ywy ulegajà stosownemu podzia∏owi. Z dniem 1 stycznia 2005 r.
gmina mo˝e na prawach strony
uczestniczyç w post´powaniu dotyczàcym okreÊlenia op∏aty eksploatacyjnej. Rozwiàzanie to nie dotyczy pozosta∏ych op∏at ani NFOÂGW.
Oznacza to jednoczeÊnie, ˝e (wbrew
obiegowym zapatrywaniom) gmina
nie ma interesu prawnego w post´powaniach dotyczàcych op∏at regulowanych prawem geologicznym
i górniczym. Ocena ta znajduje swe
potwierdzenie w orzecznictwie
(zob. np. wyroki WSA: z dnia
5 paêdziernika 2005 r., VI S.A./Wa
960/05, Lex 217347; z dnia 29
paêdziernika 2006 r., VI S.A./Wa
2401/05, Lex 223329). Je˝eli dany
podmiot ma interes prawny w danej sprawie, wówczas jest stronà
post´powania. Czym innym jest

Odes∏anie do zobowiàzaƒ
podatkowych
Do wszystkich omawianych op∏at
stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce zobowiàzaƒ podatkowych okreÊlone dzia∏em III ordynacji podatkowej (ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 2005 Nr 8,
poz. 60, ze zm.), z tym ˝e okreÊlone
tam uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà wierzycielom.
Tymi ostatnimi sà odpowiednio
gmina (gminy) oraz NFOÂGW
(art. 87 pr.g.g.). Odes∏anie do przepisów o zobowiàzaniach podatkowych oznacza natomiast m.in., ˝e
w razie opóênienia w zap∏acie powinny byç pobierane odsetki podatkowe, a za zobowiàzania z tytu∏u op∏at eksploatacyjnych mogà
odpowiadaç cz∏onkowie zarzàdu
spó∏ek akcyjnych oraz z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià.
Opisane wy˝ej zasady dotyczàce
op∏at ustalanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego dotyczà wy∏àcznie op∏at nale˝nych po
dniu 1 stycznia 2002 r. Do op∏at
(kar pieni´˝nych) nale˝nych sprzed
tej daty stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
■
Redakcja

Finanse
Op∏aty za emisj´ zanieczyszczeƒ do powietrza ze statków morskich
Czy emitowanie zanieczyszczeƒ
do powietrza ze statków morskich podlega op∏atom, mimo ˝e
art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska odsy∏a do odr´bnych przepisów w kwestii ochrony morza
przed zanieczyszczeniem przez
statki?

www.dashofer.pl

Teza
Artyku∏ 2 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska nie wy∏àcza stosowania
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
przez statki przebywajàce na morskich wodach wewn´trznych i terytorialnych Rzeczypospolitej Pols-

kiej, emitujàce do powietrza zanieczyszczenia.
Stan faktyczny
Zak∏ad Us∏ug – Spó∏ka z o.o. eksploatujàcy statki morskie wniós∏
op∏at´ w wysokoÊci 78 tys. z∏ za
wprowadzanie do powietrza gazów
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i py∏ów w okresie od czwartego
kwarta∏u 2001 r. do drugiego kwarta∏u 2004 r. Nast´pnie 19 sierpnia
2004 r. z∏o˝y∏ do marsza∏ka województwa wniosek o zwrot op∏at
argumentujàc, ˝e przepisy Prawa
ochrony Êrodowiska nie odnoszà si´
do statków. Marsza∏ek województwa odmówi∏ zwrotu, wobec czego
zak∏ad odwo∏a∏ si´ do samorzàdowego kolegium odwo∏awczego,
które utrzyma∏o decyzj´ marsza∏ka
w mocy. Zak∏ad z∏o˝y∏ na nià skarg´ do wojewódzkiego sàdu administracyjnego, który skarg´ oddali∏.
Zak∏ad skierowa∏ skarg´ kasacyjnà
do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, który wyrokiem z 25 stycznia 2007 r. skarg´ oddali∏.
Z uzasadnienia
Skarga kasacyjna ogranicza si´ do
zarzucenia sàdowi pierwszej instancji naruszenia przepisów prawa
materialnego, polegajàcego na b∏´dnej wyk∏adni art. 2 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo
ochrony Êrodowiska. Zdaniem wnoszàcego skarg´ kasacyjnà, wyk∏adnia ta sprowadza si´ do b∏´dnego
uznania przez sàd, ˝e zawarte w tym
przepisie wy∏àczenie spod dzia∏ania przepisów tej ustawy nie dotyczy przestrzeni powietrznej nad
morskimi wodami wewn´trznymi
i terytorialnymi. Wed∏ug skar˝àcego
przestrzeƒ ta mieÊci si´ w u˝ytym
tam poj´ciu morza.
Zarzut ten, wraz z zaprezentowanà
w wywodach skargi kasacyjnej
argumentacjà, nie zas∏uguje na
uwzgl´dnienie.
Przedmiotem sporu jest zasadnoÊç
uiszczania przez Zak∏ad Us∏ug –
Spó∏ka z o.o. op∏at za wprowadzenie gazów i py∏ów do powietrza
przez nale˝àce do spó∏ki statki
przebywajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed przystàpieniem do rozwa˝ania kwestii
zwiàzanych z interpretacjà wskazanego wy˝ej przepisu niezb´dne
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jest przypomnienie, ˝e stosownie
do art. 86 Konstytucji RP Ka˝dy
jest obowiàzany do dba∏oÊci o stan
Êrodowiska i ponosi odpowiedzialnoÊç za spowodowane przez siebie
jego pogorszenie. Aktem prawnym
zawierajàcym przepisy odpowiadajàce zasadzie art. 86 Konstytucji
jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony Êrodowiska. OkreÊla ona zasady ochrony Êrodowiska
oraz warunki korzystania z jego
zasobów (…), w tym kosztów
korzystania ze Êrodowiska (art. 1
pkt 1 lit. c/). Koszty te zosta∏y
uregulowane w tytule V dzia∏ II
ustawy. W art. 284 ust. 1 przewidziany zosta∏ obowiàzek podmiotu
korzystajàcego ze Êrodowiska ustalania we w∏asnym zakresie wysokoÊci nale˝nej op∏aty i wniesienia
jej na rachunek w∏aÊciwego urz´du
marsza∏kowskiego. Stosownie do
art. 277 ust. 2 ustawy op∏aty uiszcza
si´ za wprowadzanie do powietrza
gazów i py∏ów, pochodzàcych
z eksploatacji urzàdzeƒ. Do ponoszenia tych op∏at stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III Ordynacji podatkowej, przy czym uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa
(art. 281 ust. 1 ustawy).
Domagajàc si´ zwrotu op∏at uiszczonych za wprowadzanie w latach
2001-2004 zanieczyszczeƒ do powietrza, skar˝àca spó∏ka nie kwestionowa∏a tego, ˝e jako przedsi´biorca – armator by∏a podmiotem
korzystajàcym ze Êrodowiska.
˚àdanie swoje opar∏a wy∏àcznie na
interpretacji art. 2 ust. 4 Prawa
ochrony Êrodowiska innej ni˝ przyj´ta przez organy, a tak˝e sàd
pierwszej instancji. Przepis ten
wy∏àcza stosowanie przepisów tej
ustawy w stosunku do niektórych
spraw, gdy˝ stanowi: Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem
przez statki oraz organy w∏aÊciwe
w sprawach tej ochrony okreÊlajà
przepisy odr´bne. Takie sformu∏owanie nie daje podstaw do uznania,
˝e zanieczyszczenia powietrza, po-
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wodowane przez statki poruszajàce
si´ po wodach morskich wewn´trznych i terytorialnych, nie podlegajà
op∏atom, o których mowa w art. 273
ust. 1 i art. 277 ust. 2 Prawa ochrony Êrodowiska.
Punktem wyjÊcia wyk∏adni prawa
jest tekst prawny, Z literalnego
jego brzmienia wynika, ˝e wy∏àcza
on spod przepisów ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska wszystko to,
co odnosi si´ do zasad ochrony
morza przez zanieczyszczeniami,
odsy∏ajàc w tym zakresie do przepisów odr´bnych. Nale˝y wi´c zauwa˝yç, ˝e op∏aty przewidziane
w art. 273 ust. 1 i art. 277 ust. 2
Prawa ochrony Êrodowiska nie
mieszczà si´ w poj´ciu zasad
ochrony morza. Nie stanowià one
zakazów ani wymagaƒ, których
celem by∏aby ochrona morza, czy
te˝ kar za ewentualne ich przekroczenie. Sà to Êrodki finansowo-prawne, rodzaj daniny publicznej,
przewidziane za wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza
znajdujàcego si´ nad terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
sporem jest, ˝e w sk∏ad tego terytorium wchodzà równie˝ morskie
wody wewn´trzne i morze terytorialne, jak równie˝ znajdujàca si´
nad nimi przestrzeƒ, co powoduje,
˝e sprawy dotyczàce tego terenu –
je˝eli nie zosta∏y wy∏àczone – podlegajà jurysdykcji polskiej.
Prawo ochrony Êrodowiska nie
precyzuje u˝ytego w art. 2 ust. 4
poj´cia „morza”. Nie mo˝na jednak zgodziç si´ z poglàdem zaprezentowanym w skardze kasacyjnej, ˝e poj´cie „morze” u˝yte
w omawianym przepisie jest to˝same z poj´ciem obszaru morskiego,
zawartym w ustawie z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Ust´p 3 w art. 2 tej
ustawy, stwierdzajàc, ˝e zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami
wewn´trznymi i morzem terytowww.dashofer.pl
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rialnym rozciàga si´ na wody,
przestrzeƒ powietrznà nad tymi
wodami oraz na dno morskie wód
wewn´trznych i morza terytorialnego, a tak˝e wn´trze ziemi pod
nimi, wskazuje na zakres terytorialnego zwierzchnictwa RP i okreÊla
granice w∏adztwa Paƒstwa. Zawarta
w tym przepisie treÊç nie ma ˝adnego odniesienia do poj´cia „morza”
u˝ytego w art. 2 ust. 4 Prawa ochrony
Êrodowiska.
Za nietrafne uznaç nale˝y te˝ wywody dotyczàce ustawy z dnia
16 marca 1995 r. o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez
statki, Konwencji o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru Morza
Ba∏tyckiego, sporzàdzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r., a tak˝e
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o portowych urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta∏oÊci
∏adunkowych ze statków. Nie mo˝na
zgodziç si´ z twierdzeniami wnoszàcego skarg´ kasacyjnà, ˝e zawarte w nich postanowienia dotyczà
ochrony nie tylko zasobów wody
morskiej, ale równie˝ znajdujàcego
si´ nad nià powietrza. Przesàdzajàce w tej kwestii jest brzmienie
art. 1 i 3 Konwencji Helsiƒskiej,
z których wynika, ˝e majà one zastosowanie do ochrony Êrodowiska
morskiego obszaru Morza Ba∏tyckiego, który obejmuje wod´ i dno

?

morskie. Równie˝ w cytowanej
ustawie o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki brak jest
ustaleƒ, które pozwoli∏yby przyjàç,
˝e ta ustawa obejmuje tak˝e zanieczyszczanie przez statki powietrza
nad wodami wewn´trznymi i morzem terytorialnym. Przewidziane
w rozdziale 7 kary pieni´˝ne dotyczà zatapiania w morzu odpadów
lub innych substancji. Przepisy dotyczàce zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki zosta∏y
wprowadzone w za∏àczniku VI do
Mi´dzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki, sporzàdzonej w Londynie 2 listopada 1973 r., zwanej
obecnie Konwencjà „MARPOL”.
Obowiàzywaç one zacz´∏y Polsk´
od 25 lipca 2005 r. Analiza postanowieƒ wymienionych wy˝ej aktów
prawnych, a tak˝e innych dotyczàcych ochrony morza, wykaza∏a, ˝e
nie zawierajà one zakazu ustalania
przez Paƒstwa, b´dàce stronami
Konwencji, na ich terytorium op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska przez
statki. Nie wprowadzajà te˝ podobnych uregulowaƒ.
Je˝eli wi´c w zwiàzku z eksploatacjà statków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastàpi∏o wprowadzenie przez nie zanieczyszczeƒ
do powietrza, korzystajàcy ze Êrodowiska podmiot by∏ zobowiàzany

uiÊciç op∏aty przewidziane w art. 284
ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska,
poniewa˝ art. 2 ust. 4 tej ustawy nie
wy∏àcza stosowania op∏at za korzystanie ze Êrodowiska przez statki
przebywajàce na morskich wodach
wewn´trznych i terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, emitujàce
zanieczyszczenia do powietrza.
Ewentualne odstàpienie od uiszczania tej swoistego rodzaju daniny
publicznej, jako wyjàtek od zasady
powszechnoÊci, powinno wynikaç
z jasno sformu∏owanego przepisu
zwalniajàcego armatora statków znajdujàcych si´ na wodach terytorialnych od ponoszenia tych op∏at.
Dotychczasowe brzmienie art. 2
ust. 4 Prawa ochrony Êrodowiska
nie uprawnia do przyj´cia interpretacji tego przepisu przedstawionej
w skardze.
Uwagi
Wyrok nale˝y do nielicznych, w których sàd uzasadniajàc swoje stanowisko posi∏kowo odwo∏a∏ si´ do
zasad prawa ochrony Êrodowiska,
mianowicie:
1) zasady odpowiedzialnoÊci, uj´tej w art. 86 Konstytucji RP;
2) zasady powszechnoÊci op∏at, którà mo˝na wyprowadziç z art. 7
Prawa ochrony Êrodowiska. ■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi

Do jakich nale˝noÊci i op∏at nale˝y wnieÊç w zwiàzku z uzyskaniem zezwolenia na wy∏àczenie gruntów
z produkcji?
Ten, kto uzyska∏ zezwolenie na
wy∏àczenie gruntów z produkcji,
jest obowiàzany uiÊciç nale˝noÊç
i op∏aty roczne, a w odniesieniu do
gruntów leÊnych – tak˝e jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u przedwczesnego wyr´bu drzewostanu.
Nale˝noÊç stanowi ekwiwalent ustalonej ustawowo iloÊci, odpowiednio:
1) ton ˝yta, wed∏ug wartoÊci przyjwww.dashofer.pl

mowanej dla potrzeb podatku
rolnego;
2) m3 drewna, wed∏ug wartoÊci przyjmowanej dla potrzeb podatku
leÊnego.
Tak ustalona nale˝noÊç ulega zmniejszeniu o rynkowà wartoÊç gruntu,
ustalonà na dzieƒ faktycznego wy∏àczenia. Nale˝noÊç ma charakter
jednorazowy i jest p∏atna w termi-

nie 60 dni od dnia ostatecznoÊci
decyzji wy∏àczeniowej.
Dla gruntów leÊnych szczegó∏y
zale˝à od klasy gruntów oraz wieku
drzewostanu. Nale˝noÊç stanowi
ekwiwalent aktualnej równowartoÊci
okreÊlonej ustawà iloÊci (w zasadzie
od 150 do 750) ton ˝yta bàdê m3
drewna tartacznego, pomnieszony
o rynkowà wartoÊç gruntu. Op∏ata
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roczna wynosi 10% nale˝noÊci
i w razie trwa∏ego wy∏àczenia jest
nale˝na przez okres 10 lat; w razie
wy∏àczenia nietrwa∏ego – przez
jego ca∏y okres, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 20 lat. W razie zbycia gruntów wy∏àczonych z produkcji obowiàzek uiszczenia op∏at rocznych
obcià˝a nabywc´. Je˝eli grunty zosta∏y wy∏àczone z produkcji niezgodnie z wymaganiami ustawy, sprawcy
wymierza si´ op∏at´ w dwukrotnej
wysokoÊci, gruntów z produkcji.
Ustawa dopuszcza liczne wyjàtki od
tych rozwiàzaƒ, zarówno obowiàzkowe, jak i fakultatywne (art. 12,
art. 28 ust. 1 u.g.r.l.). Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç, ˝e zwolnione
z op∏at i nale˝noÊci oraz odszkodowania za przedwczesny wyràb drzewostanu jest wy∏àczenie gruntów
z produkcji rolniczej lub leÊnej na
cele budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha w przypadku budynku
jednorodzinnego;
2) do 0,02 ha, na ka˝dy lokal mieszkalny, w przypadku budynku
wielorodzinnego.
Zasady ustalania odszkodowania za
przedwczesny wyràb drzewostanu
okreÊlajà przepisy wykonawcze (zob.
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb
drzewostanu, Dz. U. Nr 99, poz. 905).
Redakcja

Sprostowanie
W numerze czerwcowym wystàpi∏ b∏àd w wykazie Wa˝nych terminów
dotyczàcy wnoszenia sprawozdania o rodzajach i iloÊciach odpadów,
o sposobach gospodarowania oraz instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za I pó∏rocze 2008 do 31 lipca
2008 r. Sprawozdanie to wnosi si´ do 31 marca za rok poprzedni.
Za b∏àd przepraszamy.

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
9 lipca 2008 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 10 czerwca
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu
i kryteriów gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z op∏at za substancje
kontrolowane (Dz. U. Nr 108, poz. 699).
8 lipca 2008 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca
2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Ârodowiska uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz. U. Nr 107, poz. 682).
7 lipca 2008 r.
Opublikowano obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie górnych i dolnych granic stawek op∏at eksploatacyjnych na rok
2009 (Mon. Pol. Nr 50, poz. 446).
7 lipca 2008 r.
Opublikowano obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu
odpadów na rok 2009 (Mon. Pol. Nr 50, poz. 447).
27 czerwca 2008 r.
Wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 11, poz. 708).
20 czerwca 2008 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie sposobu obliczania wysokoÊci sumy gwarancyjnej (Dz. U. Nr 96,
poz. 618).
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