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24 czerwca br. w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej (L 158) opublikowano Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
zmieniajàce rozporzàdzenie Rady
(WE) nr 1083/2006, ustanawiajàce
przepisy ogólne, dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci
w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarzàdzania finansowego.

Zgodnie z nowym rozporzàdzeniem
UE próg dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko dla du˝ych projektów zosta∏ podniesiony z 25 mln
do 50 mln euro. Ma to na celu skrócenie procesu przyznawania Êrodków UE w ramach POIiÂ.
W przypadku du˝ych projektów, decyzje o dofinansowaniu wydawane
sà przez Komisj´ Europejskà. ■
Redakcja

■ Porady prawne
●

●

Zabezpieczenie roszczeƒ
za szkody w Êrodowisku

6

Op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska

8

■ Temat numeru
●

Szkoda w Êrodowisku – koszty
dzia∏aƒ naprawczych

10

■ Finanse
●

●

Zwyci´skie projekty
Êrodowiskowe w konkursie
Samorzàdowy Lider
Zarzàdzania 2010

13

Usuwanie azbestu – nabór
wniosków

16

Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce lipcowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o dodatkowych Êrodkach finansowych,
przeznaczonych na projekty Êrodowiskowe oraz o mo˝liwoÊci ubiegania si´
o po˝yczki w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.
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AktualnoÊci
50 mln € na po˝yczki dla beneficjentów
w ramach Systemu Zielonych Inwestycji
29 czerwca br. NFOÂiGW podpisa∏
umow´ z przedstawicielami Euro-

pejskiego Banku Inwestycyjnego.
Zapewni ona wielu beneficjentom

Pami´taj!
31 lipca mija termin z∏o˝enia sprawozdaƒ o korzystaniu ze Êrodowiska za I pó∏rocze 2010 r. oraz wniesienia op∏aty za ten okres.
Polecam tak˝e artyku∏ z dzia∏u Porady
prawne, omawiajàcy mo˝liwoÊç ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ z tytu∏u
wystàpienia negatywnych skutków
w Êrodowisku.

macje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i b´dà pomocne
w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Tematem numeru sà koszty dzia∏aƒ
naprawczych za szkody w Êrodowisku.
W dziale Finanse znajdà Paƒstwo artyku∏ omawiajàcy zwyci´skie projekty
Êrodowiskowe w konkursie Samorzàdowy lider zarzàdzania.

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e infor-
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Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)
mo˝liwoÊç dopi´cia monta˝u finansowego swoich inwestycji, np.
budowy biogazowni rolniczej lub
ciep∏owni na biomas´.

nych Inwestycji – cz´Êç 3 – Elektrociep∏ownie i ciep∏ownie na biomas´” oraz „System Zielonych
Inwestycji – cz´Êç 2 – Biogazownie rolnicze”.

Zgodnie z umowà EBI udost´pni
50 mln € na po˝yczki dla beneficjentów trzech programów priorytetowych NFOÂiGW, finansowanych w ramach Systemu Zielonych
Inwestycji ze Êrodków uzyskanych
ze sprzeda˝y jednostek emisji CO2
Hiszpanii i Irlandii. Dzi´ki temu
inwestorzy, oprócz 30% dotacji ze
Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y
przez Polsk´ nadwy˝ek praw do
emisji CO2, b´dà mogli otrzymaç
równie˝ po˝yczk´ na dalsze 45%
kosztów swojej inwestycji.

WysokoÊç alokacji Êrodków dla
obu naborów jest uzale˝niona od
wielkoÊci wp∏ywów pochodzàcych
ze sprzeda˝y przez Polsk´ jednostek przyznanej emisji (Assigned
Amount Units; AAU) w ramach
handlu jednostkami AAU prowadzonego na podstawie art. 17 Protoko∏u z Kioto.

Po˝yczki oferowane b´dà przez 3 lata
na przedsi´wzi´cia dofinansowane
w ramach programów dotyczàcych
biogazowni rolniczych, ciep∏owni
lub elektrociep∏owni na biomas´
oraz zarzàdzania energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
Zapowiedê naboru
wniosków
W lipcu 2010 roku Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej planuje og∏oszenie
naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „System Zielo-

✔

WA˚NE!

Planuje si´ udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia
ze Êrodków pochodzàcych z transakcji sprzeda˝y jednostek AAU lub
z innych Êrodków NFOÂiGW, a tak˝e
w formie po˝yczki, stanowiàcej do
45% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przewy˝szaç:
➢ 2 mln z∏ w ramach Programu
priorytetowego elektorciep∏ownie i ciep∏ownie na biomas´.
➢ 10 mln z∏ w ramach Programu
priorytetowego biogazownie rolnicze.

System Zielonych Inwestycji
– budowa i przebudowa
sieci elektroenergetycznych
NFOÂiGW planuje tak˝e w lipcu
og∏oszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego
„System Zielonych Inwestycji –
cz´Êç 4 – Budowa i przebudowa
sieci elektorenergetycznych w celu
pod∏àczenia odnawialnych êróde∏
energii wiatrowej”.
WysokoÊç alokacji Êrodków dla
tego naboru jest uzale˝niona od
wielkoÊci wp∏ywów pochodzàcych
ze sprzeda˝y przez Polsk´ jednostek przyznanej emisji w ramach
handlu jednostkami AAU prowadzonego na podstawie art. 17 Protoko∏u z Kioto.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç dotacji to 200 z∏ za ka˝dy
kW przy∏àczonej mocy ze êróde∏ wiatrowej energii odnawialnej, ale nie
wi´cej ni˝ 20% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przekraczaç 50 mln z∏.
Informacje o naborach wniosków
w ramach programu priorytetowego
„System Zielonych Inwestycji” mo˝na znaleêç na stronach internetowych
NFOÂiGW: www.nfosigw.gov.pl. ■
Redakcja
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AktualnoÊci
Dotacje z bud˝etu gmin dla podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych
Do Sejmu trafi∏ ju˝ projekt ustawy,
która pozwoli gminom dotowaç
z bud˝etu ma∏e inwestycje ekologiczne. Samorzàdy czekajà na
przywrócenie takiej mo˝liwoÊci
od pó∏ roku.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku zosta∏y
zlikwidowane gminne i powiatowe
fundusze ochrony Êrodowiska zgodnie z wymogami nowej Ustawy
o finansach publicznych, która przewiduje istnienie wy∏àcznie paƒstwowych funduszy celowych pozbawionych osobowoÊci prawnej.
Zmiana przepisów uniemo˝liwi∏a
dotowanie mieszkaƒcom ma∏ych
inwestycji ekologicznych typu budowa przydomowej oczyszczalni
Êcieków, termomodernizacja bu-

dynku lub wymiana kot∏a w´glowego
na gazowy. Pos∏owie chcà przywróciç poprzednie rozwiàzania.
W przygotowanej w klubie parlamentarnym PO nowelizacji Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska przewiduje si´ dodanie zapisu, ˝e finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej „mo˝e polegaç tak˝e
na udzielaniu dotacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, w szczególnoÊci osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub
przedsi´biorcom”.
Dotacja ma byç udzielana na podstawie umowy zawieranej przez
gmin´ lub powiat z tymi podmiotami. Ârodki niewykorzystane lub

wykorzystane niezgodnie z umowà
b´dà podlega∏y zwrotowi. Dochodzenie przez powiaty albo gminy
tych nale˝noÊci wraz z odsetkami,
w wysokoÊci okreÊlonej, jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, b´dzie
nast´powa∏o w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w
administracji.
Tryb post´powania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób rozliczania
dotacji ma okreÊlaç rada gminy albo
rada powiatu w drodze uchwa∏y.
Projekt nowelizacji Prawa ochrony
Êrodowiska zostanie przekazany do
dwóch komisji: ochrony Êrodowiska
i samorzàdu terytorialnego.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Poszukiwanie, rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, magazynowanie
substancji oraz sk∏adowanie odpadów – projekt obwieszczenia
Ministerstwo Ârodowiska opublikowa∏o na swojej stronie projekt Obwieszczenia w sprawie
stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu
odpadów na rok 2011.

Zgodnie z projektem stawki op∏at
wynoszà:
1. Za dzia∏alnoÊç polegajàcà na
poszukiwaniu z∏ó˝ kopalin dla
poszczególnych grup kopalin
za kilometr kwadratowy:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego – 109,97 z∏,
b) w´giel kamienny – 549,85 z∏,
c) w´giel brunatny – 219,94 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 109,97 z∏;
www.dashofer.pl

3) kopaliny chemiczne – 109,97 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych –
1 099,66 z∏,
b) w obszarach morskich –
109,97 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
549,85 z∏,
b) wody termalne – 219,94 z∏.
2. Za dzia∏alnoÊç polegajàcà na
rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
oraz ∏àcznie na poszukiwaniu
i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny
i metan z w´gla kamiennego – 219,94 z∏,
b) w´giel
kamienny
–

1 099,66 z∏,
c) w´giel brunatny – 549,85 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie
rodzimym – 219,94 z∏;
3) kopaliny chemiczne –
1 099,66 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy
i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych –
10 996,47 z∏,
b) w obszarach morskich –
2 749,14 z∏;
5) wody podziemne uznane za
kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki –
879,74 z∏,
b) wody termalne – 549,85 z∏.
3. Za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych:
1) substancje gazowe – 1,68 z∏/
tys. m3,
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2) substancje ciek∏e – 3,33 z∏/t,
3) inne, niewymienione w pkt 1
i 2 substancje – 1,67 z∏/t.
4. Za sk∏adowanie odpadów w góro-

tworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych:
1) odpady niebezpieczne –
68,38 z∏/t,

2) odpady inne ni˝ niebezpieczne – 5,27 z∏/t,
3) odpady oboj´tne – 3,94 z∏/t.
Redakcja

AktualnoÊci
170 mln euro dla samorzàdów na gospodark´ wodno-Êciekowà
Resort rozwoju przeka˝e 170 mln
euro samorzàdom na gospodark´
wodno-Êciekowà. Ministerstwo
zak∏ada, ˝e dodatkowe Êrodki pozwolà sfinansowaç znacznà cz´Êç
projektów z list rezerwowych
POIiÂ.

Na budow´ kanalizacji sanitarnej,
wodociàgów i oczyszczalni Êcieków zarezerwowano w programie
operacyjnym „Infrastruktura i Êrodowisko” 2,8 mld euro (10% wartoÊci
programu). Ârodki te zosta∏y ju˝
rozdysponowane w ca∏oÊci w szeÊciu konkursach.
Dodatkowe pieniàdze
W obszarze gospodarki wodno-Êciekowej zosta∏o z∏o˝onych 278

projektów, z których wybrano 159.
Na liÊcie rezerwowej znalaz∏o si´
50 kolejnych. Oprócz tego realizowanych jest 28 przedsi´wzi´ç
indywidualnych. Samorzàdy i firmy
komunalne wykaza∏y du˝à aktywnoÊç przy staraniu si´ o dotacje z UE,
jak równie˝ sprawnie realizujà
swoje inwestycje.
Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie
samorzàdów tymi dotacjami, resort
rozwoju zdecydowa∏ o przyznaniu
dodatkowych 170 mln euro z puli
633 mln euro przyznanych Polsce
przez Bruksel´ za wy˝szy, ni˝
zak∏adano, wzrost PKB w ostatnich
latach. Pieniàdze umo˝liwià w du˝ej
cz´Êci dofinansowanie inwestycji
z listy rezerwowej.

Budowa i modernizacja
Zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Âcieków zbudowane
lub przebudowane majà zostaç
oczyszczalnie w 318 aglomeracjach.
Powinno równie˝ zostaç rozbudowanych lub zmodernizowanych 20 tys.
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.
Wed∏ug zapowiedzi wiceministra
rozwoju regionalnego za pieniàdze
z programu „Infrastruktura i Êrodowisko” zbudowane zostanà oczyszczalnie w 180 aglomeracjach. Kolejnych 80 obiektów powstanie, dzi´ki
Êrodkom z Funduszu SpójnoÊci, a pozosta∏e zostanà wybudowane z pieni´dzy programów regionalnych. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Dop∏aty do kredytów bankowych na zakup i monta˝ kolektorów
s∏onecznych
W czerwcu Zarzàd NFOÂiGW podpisa∏ z szeÊcioma bankami umowy, które uruchamiajà program
dop∏at do kredytów bankowych
na zakup i monta˝ kolektorów
s∏onecznych.

45% dop∏aty do zakupu i monta˝u
kolektorów s∏onecznych do ogrzewania wody u˝ytkowej przez banki
NFOÂiGW proponuje osobom
fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, niepod∏àczonym do sieci
ciep∏owniczej.
Uruchomienie programu finansowego zaplanowano na jesieƒ tego
roku, jednak ruszy on wczeÊniej.
Cz´Êç banków uruchomi go ju˝

4

w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowa∏y w swojej ofercie kredyty
na kolektory s∏oneczne w sierpniu br.
Kredyty z 45% dotacjà NFOÂiGW
b´dà dost´pne w ok. 4,5 tys. placówek bankowych na terenie ca∏ego
kraju.

lano-wykonawczego,
➢ zakupu:
– kolektora s∏onecznego,
– nowego zasobnika wodnego,
– automatyki,
– aparatury pomiarowej i instalacji,
– ciep∏omierza oraz
➢ monta˝u zestawu.

Przedmiot dop∏at
Program priorytetowy
Dop∏aty b´dà udzielane do kredytów na zakup i monta˝ kolektorów
s∏onecznych, a tak˝e na zakup aparatury niezb´dnej do ich prawid∏owego funkcjonowania. Inwestorzy
mogà zatem liczyç na dofinansowanie kosztów:
➢ sporzàdzenia projektu budow-
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Program dla przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii
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cz´Êciowe sp∏aty kapita∏u kredytów
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nych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych wdra˝any
b´dzie w latach 2010-2014.
Bud˝et
Proponowany bud˝et na lata 2010-2014 wynosi 300 mln z∏ na dotacje
w formie dop∏at na dokonywanie
cz´Êciowych sp∏at kapita∏u kredytów bankowych.
Alokacja Êrodków (kwota dotacji
w planowanych do zawarcia umowach kredytu):
1) 200 mln z∏ – w latach 2010-2012
2) 100 mln z∏ – w latach 2013-2014
Wydatkowanie Êrodków odbywaç

si´ b´dzie w terminie do 31 grudnia
2015 roku.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Nabór wniosków o dotacj´ NFOÂiGW
wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciàg∏ym. Wnioski
sk∏adane sà w bankach, które zawar∏y
umowy o wspó∏pracy z NFOÂiGW.
Ich wykaz znajduje si´ na stronie
www.nfosigw.gov.pl.
Warunki dofinansowania

przedsi´wzi´cia, z zastrze˝eniem,
˝e jednostkowy koszt kwalifikowany
przedsi´wzi´cia nie mo˝e przekroczyç 2 500 z∏/m2 powierzchni ca∏kowitej kolektora.
Kwota kredytu mo˝e przewy˝szaç
wysokoÊç kosztów kwalifikowanych. Dotacjà obj´ta jest wy∏àcznie
cz´Êç kredytu wykorzystana na
koszty kwalifikowane przedsi´wzi´cia.
Wi´cej informacji o mo˝na znaleêç
na stronach NFOÂiGW www.nfosigw.gov.pl.
■

WysokoÊç kredytu z dotacjà wynosi
do 100% kosztów kwalifikowanych

Redakcja

AktualnoÊci
112,7 mln z∏otych na wytwarzanie energii ze êróde∏ odnawialnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwi´kszy∏o o ok. 112,7 milionów z∏otych alokacj´ na wytwarzanie energii ze êróde∏ odnawialnych.

Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie Dzia∏aniem 9.4 Wytwarzanie
energii ze êróde∏ odnawialnych
w ramach programu POIiÂ Minister
Rozwoju Regionalnego zdecydo-

wa∏a o zwi´kszeniu alokacji o kwot´
stanowiàcà ok. 112,7 milionów z∏otych, dokonujàc realokacji Êrodków
w Priorytecie IX POIiÂ Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku i efektywnoÊç energetyczna
w ramach zatwierdzonej nowej
wersji Szczegó∏owego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura
i Ârodowisko.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zapowiada mo˝liwoÊç ponownego
zwi´kszenia Êrodków w ramach Dzia∏ania 9.4. Uzale˝nione jest to jednak
od przebiegu wdra˝ania projektów
w innych Dzia∏aniach i powstania
ewentualnych oszcz´dnoÊci Êrodków
w ramach Priorytetu IX POIiÂ. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Stawki op∏at eksploatacyjnych – projekty aktów prawnych
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏y si´ projekty aktów
prawnych:
➢ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie górnych i dolnych granic stawek op∏at eksploatacyjnych na rok 2011.
➢ Rozporzàdzenie Rady Ministrów

w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych.
Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze przewiduje mechanizm rewaloryzacyjny górnej i dolnej granicy
stawek op∏at eksploatacyjnych o Êrednioroczny wskaênik cen towarów

i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em.
Jednostkowe stawki op∏at eksploatacyjnych równie˝ powinny byç corocznie rewaloryzowane. W ustawie
bud˝etowej na rok 2010 zosta∏ okreÊlony Êrednioroczny wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, który wynosi 101,0%. ■
Redakcja
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Porady prawne
Zabezpieczenie roszczeƒ za szkody w Êrodowisku
W niektórych sytuacjach skutki
oddzia∏ywania inwestycji na Êrodowisko mogà byç trudne do przewidzenia i dlatego, gdy przemawia za tym szczególnie wa˝ny interes spo∏eczny, zwiàzany z ochronà
Êrodowiska, przewidziano mo˝liwoÊç ustanowienia w pozwoleniu
zabezpieczenia roszczeƒ z tytu∏u
wystàpienia negatywnych skutków w Êrodowisku.

Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
przewiduje, ˝e zabezpieczenie roszczeƒ mo˝e byç ustanowione przy
wydawaniu pozwolenia:
1) zintegrowanego,
2) na wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza,
3) wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi,
4) na wytwarzanie odpadów.

✔

WA˚NE!

Zabezpieczenie roszczeƒ mo˝e byç
ustanowione z tytu∏u wystàpienia
negatywnych skutków w Êrodowisku
oraz szkód w Êrodowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom
w Êrodowisku i ich naprawie.

Funkcje zabezpieczenia
roszczeƒ
Przedmiotem zabezpieczenia sà
wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa (SP)
reprezentowanego przez w∏aÊciwe
organy administracji publicznej,
przys∏ugujàce mu w zwiàzku ze
spowodowaniem przez podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska negatywnych skutków w Êrodowisku.
Zabezpieczenie roszczeƒ, obok
funkcji kompensacyjnej, pe∏ni równie˝ funkcj´ ochronnà, zabezpieczajàc Skarb Paƒstwa (SP) przed
ewentualnà niewyp∏acalnoÊcià
sprawcy szkód w Êrodowisku.
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Organ ochrony
Êrodowiska
Zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u
wystàpienia negatywnych skutków
w Êrodowisku jest elementem decyzji,
tj. pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie Êcieków do wód lub
do ziemi. Pozwolenie takie wydaje
co do zasady starosta, ale w niektórych przypadkach jest to kompetencja marsza∏ka województwa.
Kiedy pozwolenie wodnoprawne
wydaje starosta, a kiedy marsza∏ek
województwa, okreÊlajà przepisy
Ustawy – Prawo wodne (m.in. art. 122,
art. 140). Ustawa – Prawo ochrony
Êrodowiska pos∏uguje si´ terminem
„organ ochrony Êrodowiska”, którym
w tym przypadku b´dzie w∏aÊnie starosta lub marsza∏ek województwa.
Dlatego, czytajàc przepisy regulujàce warunki i zasady ustanawiania
zabezpieczenia roszczeƒ, trzeba
pami´taç, i˝ tam, gdzie jest mowa
o „organie ochrony Êrodowiska”,
chodzi o starost´ lub marsza∏ka województwa.
Zabezpieczenie dla
sytuacji nadzwyczajnych
Zabezpieczenie roszczeƒ nie dotyczy negatywnych skutków w Êrodowisku podczas normalnego funkcjonowania instalacji lub przedsi´biorstwa. Powodowanie takich zagro˝eƒ
jest niedopuszczalne w warunkach
normalnego funkcjonowania.
Dlatego zabezpieczenie mo˝e byç
stosowane na wypadek zagro˝enia,
jakie mo˝e powodowaç niewywiàzywanie si´ przez podmiot z obowiàzków okreÊlonych w pozwoleniu (lub innych decyzjach) lub mieç
charakter nadzwyczajny, np. zwiàzany z wystàpieniem awarii, zak∏óceƒ itp.
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Interes spo∏eczny
Zabezpieczenie mo˝e byç ustanawiane, je˝eli przemawia za tym szczególnie wa˝ny interes spo∏eczny, zwiàzany z ochronà Êrodowiska, a w szczególnoÊci z zagro˝eniem pogorszeniem stanu Êrodowiska w znacznych
rozmiarach. Organ administracji,
nak∏adajàc obowiàzek zabezpieczenia roszczeƒ, musi nie tylko wykazaç,
w czym przejawia si´ interes spo∏eczny, ale równie˝ udowodniç, na
czym polega jego waga i ˝e jest on
zwiàzany z ochronà Êrodowiska.
Dla ustalenia sytuacji, w jakich b´dzie
mo˝na ustanowiç zabezpieczenie,
niezb´dne jest ustalenie, co nale˝y
rozumieç przez szczególnie wa˝ny
interes spo∏eczny. Jest to zwrot bardzo nieostry. Poniewa˝ okolicznoÊci
warunkujàce wprowadzenie zabezpieczenia zosta∏y sformu∏owane
doÊç ogólnie, za poÊrednictwem poj´ç
nieostrych, a zatem przy ich ocenie
stosunkowo istotne znaczenie b´dzie
mia∏o uznanie organu wydajàcego
decyzj´.
UznaniowoÊç, jakà dysponuje organ
ochrony Êrodowiska, jest z jednej
strony uznaniowoÊcià dzia∏ania – organ
mo˝e, kierujàc si´ swoim uznaniem,
ustanowiç taki obowiàzek w wydawanej decyzji lub mo˝e od tego odstàpiç.
Z drugiej strony, z uwagi na nieostre
sformu∏owania, jakimi w tym przypadku pos∏u˝y∏ si´ ustawodawca,
mamy do czynienia ze swobodnà
ocenà sytuacji faktycznych, warunkujàcych wprowadzenie tego obowiàzku.
Organ we w∏asnym zakresie, kierujàc si´ swojà wiedzà, doÊwiadczeniem, ocenia, czy zachodzà wy˝ej
opisane okolicznoÊci.

✔

WA˚NE!

Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e za na∏o˝eniem obowiàzku zabezpieczenia
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roszczeƒ musi przemawiaç nie tylko
interes spo∏eczny, ale interes ten
musi byç szczególnie wa˝ny.

Zabezpieczenie roszczeƒ
w pozwoleniu
wodnoprawnym
Ustanowienie zabezpieczenia ma
charakter obowiàzku administracyjno-prawnego, jego ustanowienie
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej. Rozwiàzanie to ma
szczególne znaczenie ze wzgl´du
na to, ˝e obowiàzek ustanowienia
zabezpieczenia staje si´ integralnà
cz´Êcià decyzji, z której jej adresaci
wywodzà okreÊlone uprawnienia,
w tym w zakresie uzyskania prawa
do podj´cia okreÊlonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Rozstrzygni´cie w przedmiocie
ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ powinno nastàpiç na etapie podejmowania rozstrzygni´cia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi. Jest to autonomiczne rozstrzygni´cie organu
podejmujàcego decyzj´, a wi´c do
niego nale˝y ocena przes∏anek ustanowienia zabezpieczenia.
Formy zabezpieczenia
Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
wskazuje na cztery formy zabezpieczenia roszczeƒ:
1) depozyt,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) polisa ubezpieczeniowa.
Ten katalog mo˝liwych form zabezpieczenia jest katalogiem zamkni´tym, tj. ˝adna inna forma zabezpieczenia nie jest dopuszczalna.

✔

WA˚NE!

Starosta musi dokonaç wyboru jednej
spoÊród wymienionych form zabezpieczenia.

www.dashofer.pl

Ustawodawca traktuje wymienione
formy zabezpieczenia jako równorz´dne, które w równym stopniu
gwarantujà wyp∏at´ Êrodków w sytuacji wystàpienia okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´ ustanowienia
zabezpieczenia. Organ nie ma
prawa dokonywaç oceny wiarygodnoÊci zabezpieczenia, o ile zosta∏o
udzielone przez legalnie dzia∏ajàcà
instytucj´ finansowà.
Organ administracji w pozwoleniu
nie mo˝e narzuciç formy, w jakiej
to zabezpieczenie ma byç ustanowione. Z punktu widzenia ochrony
Êrodowiska istotne jest bowiem
zagwarantowanie zabezpieczenia
okreÊlonej kwoty na dzia∏ania, majàce doprowadziç do przywrócenia
Êrodowiska do stanu w∏aÊciwego.
Sama forma powinna byç natomiast
pozostawiona do wyboru adresatowi decyzji.
Zabezpieczenie w formie depozytu
jest wp∏acane na odr´bny rachunek
bankowy wskazany przez organ
wydajàcy pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest
sk∏adane do organu wydajàcego
pozwolenie.
Gwarancja bankowa lub polisa
ubezpieczeniowa powinna stwierdzaç, ˝e w razie wystàpienia negatywnych skutków w Êrodowisku
w wyniku niewywiàzania si´ przez
podmiot z obowiàzków okreÊlonych w pozwoleniu, bank lub firma
ubezpieczeniowa ureguluje zobowiàzania na rzecz organu wydajàcego pozwolenie.
WysokoÊç zabezpieczenia
Przepisy nie okreÊlajà wysokoÊci
zabezpieczenia. WysokoÊç zabezpieczenia powinna odzwierciedlaç
zakres potencjalnych negatywnych
skutków w Êrodowisku, które mogà
si´ pojawiç w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.

✔

WA˚NE!

Mo˝na przyjàç, ˝e podstawà wyceny
ryzyka nastàpienia tych skutków
powinien byç szacunkowy koszt przeprowadzenia dzia∏aƒ sanacyjnych,
przywracajàcych Êrodowisko do stanu
poprzedniego.

Organ administracji, ustanawiajàc
zabezpieczenie, powinien wskazaç
jego wysokoÊç w formie kwoty pieni´˝nej. Kwota ta, mimo przyznanego w ustawie zakresu swobody,
nie mo˝e byç wymyÊlona, ale musi
byç dostosowana do skali zagro˝eƒ
wynikajàcych z rodzaju dzia∏alnoÊci, w zwiàzku z wykonaniem
której eksploatowana jest instalacja
wymagajàca uzyskania pozwolenia
na korzystanie ze Êrodowiska oraz
ustalenia ewentualnych kosztów
przywrócenia Êrodowiska do stanu
poprzedniego, w przypadku jego
degradacji.
Ustanowione zabezpieczenie nie
ogranicza zakresu odpowiedzialnoÊci,
którà wyra˝a zasada: zanieczyszczajàcy p∏aci, a jedynie ma u∏atwiç
organom administracji egzekwowanie niektórych obowiàzków podmiotów korzystajàcych ze Êrodowiska.
Je˝eli zatem wartoÊç ustanowionego zabezpieczenia nie pokryje
kosztów wszystkich koniecznych
dzia∏aƒ, organ administracji b´dzie
móg∏ wystàpiç do zanieczyszczajàcego o zwrot nak∏adów poniesionych
w zwiàzku z naprawieniem szkody.
Brak ustanowienia
zabezpieczenia
Pozwolenie wodnoprawne, które
zawiera postanowienie o ustanowieniu zabezpieczenia, ma charakter
warunkowy do czasu, a˝ podmiot
zobowiàzany wywià˝e si´ ze swojego obowiàzku, tj. w zale˝noÊci od
treÊci decyzji ustanowi depozyt,
gwarancj´ bankowà, gwarancj´
ubezpieczeniowà lub polis´ ubezpieczeniowà.
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Brak zabezpieczenia skutkuje tym,
˝e warunek si´ nie spe∏ni∏, a zatem
pozwolenie na podstawie art. 162 § 1
pkt 2 K.p.a. powinno zostaç wygaszone. Efekt tego jest taki, jakby
z punktu widzenia prawa pozwolenie nie by∏o udzielone, a jednoczeÊnie adresat pozwolenia mia∏ zagwarantowanà ochron´ swoich praw
w post´powaniu prowadzonym na
podstawie art. 162 K.p.a.
Zwrot zabezpieczenia
Zwrot ustanowionego zabezpieczenia nast´puje po zakoƒczeniu dzia-

∏alnoÊci. Zwolnienie zabezpieczenia
nast´puje w formie decyzji administracyjnej. Je˝eli nie usuni´to negatywnych skutków w Êrodowisku, organ
wydaje odr´bnà decyzj´ o przeznaczeniu na ich usuni´cie zabezpieczenia w wysokoÊci niezb´dnej do
usuni´cia skutków.
Po wydaniu decyzji o wygaÊni´ciu,
cofni´ciu lub ograniczeniu pozwolenia, je˝eli prowadzàcy sk∏adowisko
usunà∏ negatywne skutki w Êrodowisku, powsta∏e w wyniku prowadzonej dzia∏alnoÊci lub skutki takie
nie wystàpi∏y, organ w∏aÊciwy orzeka

na wniosek prowadzàcego sk∏adowisko o zwrocie ustanowionego
zabezpieczenia.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75,
poz. 493 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tj. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Porady prawne
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, obok administracyjnych
kar pieni´˝nych, stanowià Êrodki
finansowo-prawne ochrony Êrodowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska ujednolici∏a zasady naliczania i uiszczania
op∏at, którymi zosta∏y obj´te wszystkie elementy korzystania ze Êrodowiska, a mianowicie:
1. Wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza:
– z kot∏owni,
– z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka
drewna, galwanizacja, wyrób
masy bitumicznej, w´dzenie
itp.,
– ze spalania paliw przez Êrodki
transportu,
– z prze∏adunku benzyn silnikowych,
– z chowu lub hodowli drobiu.
2. Wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, tj.:
– pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe uj´te
w systemy kanalizacyjne,
– wody ch∏odnicze,
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– wody pochodzàce z chowu
i hodowli ryb,
– wody zasolone.
3. Pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód Êródlàdowych i morskich wód wewn´trznych.
4. Sk∏adowanie odpadów.
Podmioty zobowiàzane
do ponoszenia op∏at
Do ponoszenia ww. op∏at zobowiàzane sà podmioty korzystajàce ze
Êrodowiska:
➢ przedsi´biorca oraz osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
➢ jednostka organizacyjna, nieb´dàca przedsi´biorcà,
➢ osoba fizyczna, nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia,
➢ osoby fizyczne, nieb´dàce przedsi´biorcami tylko w zakresie,
w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub
energii do Êrodowiska oraz poz-
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wolenia wodnoprawnego na pobór
wód w rozumieniu Ustawy –
Prawo wodne.
W przypadku sk∏adowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska,
zobowiàzanym do ponoszenia op∏at,
jest posiadacz odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, tzn. zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów.
W zakresie sk∏adowania w miejscu
na ten cel nieprzeznaczonym oraz
magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powy˝szy obowiàzek dotyczy ka˝dego posiadacza
odpadów, który dopuszcza si´ naruszenia.

✔

WA˚NE!

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
ustala we w∏asnym zakresie wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi jà, bez
wezwania, na rachunek urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce korzystania ze Êrodowiska.

Terminy wnoszenia op∏at
Op∏at´ ustalonà wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym
korzystanie ze Êrodowiska mia∏o
www.dashofer.pl
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miejsce, nale˝y wnieÊç do koƒca
miesiàca po up∏ywie:
➢ ka˝dego kwarta∏u – dotyczy
korzystania ze Êrodowiska za
okres od IV kwarta∏u 2001 r. do
II kwarta∏u 2005 r.,
➢ ka˝dego pó∏rocza – dotyczy
korzystania ze Êrodowiska za
okres od dnia 1 lipca 2005 r.,
którego op∏ata dotyczy.
Stawki op∏at ulegajà corocznej
zmianie.
W tym samym terminie podmiot
zobowiàzany jest do przedstawienia
marsza∏kowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska wykazu zawierajàcego
zbiorcze zestawienie informacji
i danych o zakresie korzystania ze
Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at.
Wyjàtek od tej zasady dotyczy
podmiotów ponoszàcych op∏at´ za
odprowadzane Êcieki pochodzàce
z chowu lub hodowli ryb innych ni˝
∏ososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszà oni op∏at´
w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu od dnia 1 maja do
dnia 30 kwietnia nast´pnego roku,
czyli do koƒca czerwca. Podmioty
te przekazujà wykaz do koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu okresu od dnia 1 maja do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku, czyli
do koƒca maja.
Brak op∏at
Zgodnie z art. 289 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska nie wnosi si´
op∏at z tytu∏u tych rodzajów korzystania ze Êrodowiska, których:
1. Kwartalna wysokoÊç nie przekracza 200 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres od
I kwarta∏u 2002 r. do II kwarta∏u 2005 r.
2. Pó∏roczna wysokoÊç nie przekracza 400 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres od
dnia 1 lipca 2005 r.
www.dashofer.pl

Jednak zwolnienie z obowiàzku
wniesienia kwartalnej op∏aty nie
zwalnia z obowiàzku sk∏adania
wykazów o zakresie korzystania ze
Êrodowiska.
Op∏aty podwy˝szone
Zgodnie z art. 292 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, w przypadku
braku wymaganego pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza lub pozwolenia na pobór
wód lub odprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, podmiot ponosi
op∏aty podwy˝szone o:
➢ w okresie od 1.01.2002 r. do
11.01.2003 r. – 500% (wymiar
x 6),
➢ w okresie od 12.01.2003 r. do
31.12.2006 r. – 100% (wymiar
x 2),
➢ w okresie od 1.01.2007 r. do
31.12.2008 r. – 200% (wymiar
x 3),
➢ od 1.01.2009 r. – 500% (wymiar
x 6).
Marsza∏ek województwa wymierza,
na podstawie w∏asnych ustaleƒ lub
wyników kontroli wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska:
➢ op∏at´ w drodze decyzji, jeÊli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie przed∏o˝y∏ wykazu
zawierajàcego informacje i dane
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at,
➢ op∏at´ w drodze decyzji w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà a wynikajàcà
z wykazu, je˝eli zamieszczone
w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at
nasuwajà zastrze˝enia.
Op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska za 2010 rok
Do wyliczania op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska za 2010 rok ma zastosowanie Obwieszczenie Ministra
Ârodowiska z dnia 18 sierpnia 2009

roku w sprawie wysokoÊci stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na 2010 rok (M.P. z 2009 r. Nr 57,
poz. 780).
Op∏aty ponosi si´ za:
➢ spalanie paliw w kot∏ach,
➢ procesy technologiczne, np. malowanie, lakierowanie, spawanie,
obróbka drewna, galwanizacja,
wyrób masy bitumicznej, w´dzenie itp,
➢ spalanie paliw przez Êrodki
transportu,
➢ prze∏adunek benzyn silnikowych,
w przypadku zastosowania rozwiàzaƒ technicznych o udokumentowanej skutecznoÊci redukcji n (%)
do obliczenia op∏aty stosuje si´ wspó∏czynnik (100 – n)/100,
➢ chów lub hodowl´ zwierzàt,
➢ pobór wody podziemnej,
➢ pobór wody powierzchniowej
Êródlàdowej,
➢ pobór morskich wód wewn´trznych,
➢ wprowadzanie do wód lub do
ziemi Êcieków komunalnych,
bytowych lub przemys∏owych,
➢ wprowadzanie wód ch∏odniczych,
➢ wprowadzanie wód opadowych
lub roztopowych, pochodzàcych
z powierzchni zanieczyszczonych o trwa∏ej nawierzchni, uj´tych w systemy kanalizacyjne,
z wyjàtkiem kanalizacji ogólnosp∏awnej,
➢ wprowadzanie wód zasolonych,
➢ wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub
hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych.
Sprawozdanie
Podmiot wykonuje sprawozdanie,
uwzgl´dniajàc:
➢ iloÊç, stan i sk∏ad Êcieków wprowadzanych do wód i do ziemi,
➢ wielkoÊç, rodzaj i sposób zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane sà wody opadowe
lub roztopowe, uj´te w systemy
kanalizacyjne pochodzàce z po-
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wierzchni zanieczyszczonych,
w tym z centrów miast, terenów
przemys∏owych i sk∏adowych,
baz transportowych oraz dróg
i parkingów o trwa∏ej nawierzchni,
➢ wielkoÊç produkcji ryb innych
ni˝ ∏ososiowate oraz innych organizmów wodnych i powierzchni
u˝ytkowej stawów.
Podmiotem zobowiàzanym do ponoszenia op∏at za sk∏adowanie odpadów
jest zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem
odpadów (art. 279 ust. 2 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska). W zakresie sk∏adowania w miejscu na
ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powy˝szy obowiàzek
dotyczy ka˝dego posiadacza odpadów, który dopuszcza si´ naruszenia.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç op∏at zale˝y od iloÊci i rodzaju sk∏adowanych odpadów, z tym,
˝e wysokoÊç op∏aty podwy˝szonej
zale˝y tak˝e od czasu sk∏adowania
odpadów.

(zmiana wprowadzona Ustawà z dnia
3 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.
Nr 190, poz. 1865 z dnia 7 listopada
2003 r.).
Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów powinien posiadaç wymagane
prawem zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów oraz od 1 stycznia
2003 r. – decyzj´ zatwierdzajàcà
instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska.
Za brak decyzji zatwierdzajàcej
instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska
ponosi si´ op∏aty podwy˝szone.
Pozosta∏e sytuacje, w których podmiot sk∏adujàcy odpady ponosi
op∏aty podwy˝szone, okreÊla art. 293
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska.
Obliczanie op∏at
podwy˝szonych
Op∏at´ podwy˝szonà (OP) wylicza
si´ zgodnie ze wzorem:

✔

WA˚NE!

JeÊli posiadacz odpadów sk∏adujàcy
odpady jest zobowiàzany do uiszczenia op∏at podwy˝szonych, to nale˝nà
op∏at´ stanowi suma op∏at: zwyk∏ej
i podwy˝szonej.

Do przysz∏ego roku nastàpià zmiany
we wnoszeniu op∏at. Zmiany systemu raportowania i wnoszenia op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska i za
emisj´ do powietrza wprowadzi∏a
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 130, poz. 1070) oraz
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215,
poz. 1664).
Zmiany w zakresie op∏at za sk∏adowanie odpadów i kar pieni´˝nych
wprowadzi∏a Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 28, poz. 145).
■

OP = w * s * m * t,
Anna Wojniak-Bieƒko

Zmieszanie odpadów
W przypadku zmieszania odpadów
w trakcie sk∏adowania lub magazynowania, za podstaw´ op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska przyjmuje
si´ rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka op∏aty jest najwy˝sza.
Przepisu powy˝szego nie stosuje si´
od 1 stycznia 2004 r. do tych rodzajów odpadów, które mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny
na podstawie przepisów o odpadach

!

gdzie:
w – krotnoÊç jednostkowej stawki
op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku,
m – iloÊç odpadów umieszczonych
niezgodnie z przepisami,
s – stawka op∏at za umieszczenie
1 Mg odpadu na sk∏adowisku
z rozporzàdzenia op∏atowego,
t – iloÊç dób, przez jakie posiadacz
odpadów post´powa∏ z odpadami niezgodnie z przepisami.

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tj. Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 130, poz. 1070).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28,
poz. 145).

Temat numeru

Szkoda w Êrodowisku – koszty dzia∏aƒ naprawczych
Ingerencja w Êrodowisko jest
naturalnà konsekwencjà ludzkiej
dzia∏alnoÊci. Prawo musi te˝ przewidywaç sytuacj´ naruszenia ram
dopuszczalnej ingerencji w Êrodowisko naturalne i w tym celu
okreÊlaç procedury prewencyjne,
które majà za zadanie ograniczyç
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sk∏onnoÊç ludzi do niedozwolonego szkodzenia Êrodowisku oraz
przewidywaç sankcje, gdy ju˝
dojdzie do wyrzàdzenia szkody
w Êrodowisku naturalnym. W praktyce jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania
szkodom, a tak˝e naprawy ju˝

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2010

wyrzàdzonych szkód sà sankcje
finansowe nak∏adane na odpowiedzialnych za szkody.

Podstawy prawne
Zasady obcià˝ania kosztami z tytu∏u
dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawwww.dashofer.pl

Nr 7/2010
czych okreÊla przede wszystkim
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r.
Nr 75, poz. 493 ze zmianami). Ustawa
ta dokonuje wdro˝enia Dyrektywy
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko w odniesieniu
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrzàdzonym Êrodowisku
naturalnemu.
Na podstawie upowa˝nienia zawartego w Ustawie o szkodach Minister
Ârodowiska wyda∏ rozporzàdzenie
wykonawcze, tj. Rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska z dnia 4 czerwca
2008 r. w sprawie rodzajów dzia∏aƒ
naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 r.
Nr 103, poz. 664).
Rozporzàdzenie przewiduje ró˝ne
rodzaje dzia∏aƒ naprawczych, prowadzonych w przypadku szkody
w Êrodowisku.

✔

WA˚NE!

Ustawa o szkodach stanowi, ˝e w przypadku wystàpienia bezpoÊredniego
zagro˝enia szkodà w Êrodowisku,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
jest zobowiàzany niezw∏ocznie podjàç dzia∏ania zapobiegawcze.

Dzia∏ania zapobiegawcze to dzia∏ania podejmowane w zwiàzku ze
zdarzeniem, dzia∏aniem lub zaniechaniem, powodujàcym bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku,
w celu zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia szkody, w szczególnoÊci wyeliminowanie lub ograniczenie emisji.
Dzia∏ania naprawcze to wszelkie
dzia∏ania, w tym dzia∏ania ograniczajàce lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastàpienia
w równowa˝ny sposób elementów
przyrodniczych lub ich funkcji,
które uleg∏y szkodzie, w szczególnoÊci oczyszczanie gleby i wody,
www.dashofer.pl

przywracanie naturalnego ukszta∏towania terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieƒ roÊlinnoÊci, reintrodukcja zniszczonych
gatunków, prowadzàce do usuni´cia
zagro˝enia dla zdrowia ludzi oraz
przywracania równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych
na danym terenie.
Na∏o˝enie obowiàzku
dzia∏aƒ
Ustawa o szkodach stanowi, ˝e je˝eli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
nie podejmie dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych, to regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska ma
obowiàzek wydaç decyzj´ nak∏adajàcà na ten podmiot obowiàzek
przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych.
W decyzji takiej organ ochrony
Êrodowiska okreÊla:
1) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych,
w tym czynnoÊci zmierzajàce
do ograniczenia oddzia∏ywania
na Êrodowisko,
2) stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowisko,
3) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych,
4) termin wykonania obowiàzku.
Przed wydaniem decyzji o na∏o˝eniu obowiàzku przeprowadzenia
dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych równie˝ jest obowiàzek
zasi´gni´cia opinii odpowiednich
ww. instytucji.

✔

WA˚NE!

Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub naprawczych
ponosi podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska.

Podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska
Przepisy Ustawy o szkodach majà
zastosowanie do tzw. podmiotów
korzystajàcych ze Êrodowiska.

Definicja podmiotu korzystajàcego
ze Êrodowiska podana w Ustawie
o szkodach mo˝e powodowaç trudnoÊci w ustaleniu, do kogo si´ odnosi,
poniewa˝ definicja ta odwo∏uje si´
do art. 3 pkt 20 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, który to przepis z kolei odwo∏uje si´ do Ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dlatego ustalenie podmiotu
korzystajàcego ze Êrodowiska wymaga odwo∏ania si´ a˝ do trzech
ustaw.
Uwzgl´dniajàc postanowienia Ustawy
o szkodach, Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz Ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nale˝y wskazaç, ˝e podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska to podmiot,
który spe∏nia warunek prowadzenia
dzia∏alnoÊci stwarzajàcej ryzyko
szkody w Êrodowisku, lub innej
dzia∏alnoÊci, je˝eli dotyczà gatunków chronionych lub chronionych
siedlisk przyrodniczych, powodujàcej bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà
w Êrodowisku lub szkod´ w Êrodowisku i jednoczeÊnie jest podmiotem nale˝àcym do jednej z nast´pujàcych grup:
a) przedsi´biorca w rozumieniu
Ustawy – Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej, czyli:
– osoba fizyczna,
– wspólnicy spó∏ki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez
nich dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– osoba prawna,
– jednostka organizacyjna, nieb´dàca osobà prawnà, której
odr´bna ustawa przyznaje
zdolnoÊç prawnà, wykonujàca
we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà (dzia∏alnoÊç
gospodarcza to zarobkowa
dzia∏alnoÊç wytwórcza, budowlana, handlowa, us∏ugowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze z∏ó˝, a tak˝e dzia∏alnoÊç zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciàg∏y).
b) Osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie w za-
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kresie upraw rolnych, chowu lub
hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego oraz osoby
wykonujàce zawód medyczny
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
c) Jednostka organizacyjna, nieb´dàcà przedsi´biorcà.
d) Osoba fizyczna, nieb´dàcà przedsi´biorcà, ale korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.
Podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska jest wi´c podmiot wymieniony w pkt a) lub b), lub c), lub d),
który jednoczeÊnie spe∏nia warunek
prowadzenia dzia∏alnoÊci stwarzajàcej ryzyko szkody w Êrodowisku
lub innej dzia∏alnoÊci, je˝eli dotyczà
gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych, powodujàcà bezpoÊrednie zagro˝enie
szkodà w Êrodowisku lub szkod´
w Êrodowisku.
Koszty przeprowadzenia
dzia∏aƒ zapobiegawczych
lub naprawczych
Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub naprawczych oznaczajà uzasadnione koszty,
zwiàzane z koniecznoÊcià zapewnienia w∏aÊciwego i efektywnego
przeprowadzenia tych dzia∏aƒ, w tym
koszty:
1) gromadzenia danych i oceny bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku,
2) opracowania i oceny projektów
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub
naprawczych, w tym projektów
alternatywnych,
3) przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych,
4) post´powania administracyjnego,
5) post´powania sàdowego,
6) egzekucji,
7) nadzoru i monitoringu,
8) odszkodowaƒ.
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Zwolnienie od
ponoszenia kosztów
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
nie b´dzie ponosi∏ kosztów przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych
i naprawczych, je˝eli wyka˝e, ˝e
bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà
w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku:
1) zosta∏y spowodowane przez inny
wskazany podmiot oraz wystàpi∏y mimo zastosowania przez
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w∏aÊciwych Êrodków
bezpieczeƒstwa,
2) powsta∏y na skutek podporzàdkowania si´ nakazowi wydanemu przez organ administracji
publicznej, chyba ˝e nakaz ten
wynika∏ z emisji lub zdarzenia
spowodowanego w∏asnà dzia∏alnoÊcià podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
który podjà∏ dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze w odniesieniu do
bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà
w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku, mo˝e wystàpiç z roszczeniem
o zwrot kosztów poczynionych na
ten cel:
1) do sprawcy bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku
lub szkody w Êrodowisku –
w przypadku, gdy szkoda zosta∏a
spowodowana przez inny wskazany podmiot,
2) do organu administracji publicznej – w przypadku, gdy szkoda
powsta∏a na skutek podporzàdkowania si´ nakazowi wydanemu przez organ administracji
publicznej.

Ustawa o szkodach dopuszcza te˝
takie sytuacje, ˝e to sam organ
ochrony Êrodowiska b´dzie musia∏
podjàç dzia∏ania zapobiegawcze
lub naprawcze. Organ ochrony Êrodowiska podejmuje dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze, je˝eli:
1) podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie mo˝e zostaç zidentyfikowany lub nie mo˝na wszczàç
wobec niego post´powania egzekucyjnego, lub egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna,
2) z uwagi na zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzi, lub mo˝liwoÊç zaistnienia nieodwracalnych szkód w Êrodowisku jest
konieczne natychmiastowe podj´cie tych dzia∏aƒ.
W takiej sytuacji Ustawa o szkodach
daje organowi ochrony Êrodowiska,
tj. regionalnemu dyrektorowi ochrony
Êrodowiska, szczególne uprawnienia,
wià˝àce si´ z dost´pem do terenu,
jaki jest niezb´dny do przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych
lub naprawczych.
Odszkodowanie
W sytuacji, gdy to regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska przeprowadza dzia∏ania zapobiegawcze lub
naprawcze, w∏adajàcemu powierzchnià ziemi za szkody, jakie poniós∏
w wyniku dzia∏aƒ organu ochrony
Êrodowiska, przys∏uguje odszkodowanie od organu ochrony Êrodowiska.
WysokoÊç odszkodowania ustala
na ˝àdanie w∏adajàcego powierzchnià ziemi organ ochrony Êrodowiska
w drodze decyzji. Decyzja taka jest
ostateczna.

Organ w∏aÊciwy

Zwrot kosztów organowi

W zakresie Ustawy o szkodach organem ochrony Êrodowiska, w∏aÊciwym w sprawach odpowiedzialnoÊci
za zapobieganie szkodom w Êrodowisku i napraw´ szkód w Êrodowisku, jest regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska.

Natomiast regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska obowiàzkowo
musi za˝àdaç od podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska zwrotu
poniesionych przez siebie kosztów
przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych. Jednak
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ustawa przewiduje wyjàtki od obligatoryjnego ˝àdania zwrotu kosztów.

✔

WA˚NE!

Organ ochrony Êrodowiska mo˝e
odstàpiç od ˝àdania zwrotu ca∏oÊci
lub cz´Êci kosztów przeprowadzenia
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, je˝eli:
1) podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie zosta∏ zidentyfikowany
lub nie mo˝na wszczàç wobec
niego post´powania egzekucyjnego, lub egzekucja okaza∏a si´
bezskuteczna,
2) koszt post´powania egzekucyjnego
jest wy˝szy ni˝ kwota mo˝liwa
do odzyskania.

Roszczenia wzgl´dem podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska o zwrot
kosztów z tytu∏u przeprowadzonych
przez organ ochrony Êrodowiska dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych przedawniajà si´ z up∏ywem
5 lat od dnia zakoƒczenia tych dzia∏aƒ lub ustalenia sprawcy bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku.
Obowiàzek poniesienia kosztów
przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, ich wysokoÊç oraz sposób uiszczenia okreÊla,
w drodze decyzji, organ ochrony Êrodowiska.
Odszkodowanie dla
w∏adajàcego ziemià
W∏adajàcemu powierzchnià ziemi
za szkody, jakie poniós∏ w wyniku

dzia∏aƒ, podj´tych z urz´du przez
organ ochrony Êrodowiska przys∏uguje odszkodowanie od organu ochrony Êrodowiska, z tym, ˝e w przypadku dzia∏aƒ podj´tych w przez
organ ochrony Êrodowiska:
a) w trybie natychmiastowym
z uwagi na zagro˝enie dla ˝ycia
lub zdrowia ludzi, lub mo˝liwoÊç zaistnienia nieodwracalnych szkód w Êrodowisku,
b) w sytuacji, gdy bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku
lub szkoda w Êrodowisku wystàpi∏y na terenie, do którego podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
nie posiada tytu∏u prawnego,
odszkodowanie przys∏uguje od
podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.
WysokoÊç odszkodowania ustala,
w drodze decyzji, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska. Do wydania
decyzji o wysokoÊci odszkodowania niezb´dny jest wniosek w tej
sprawie w∏adajàcego ziemià. Przed
wydaniem decyzji, organ ochrony
Êrodowiska mo˝e zasi´gnàç opinii
rzeczoznawcy majàtkowego.
Decyzja jest ostateczna, tj. nie przys∏uguje od niej odwo∏anie w trybie
administracyjnym. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania mo˝e wnieÊç powództwo do
sàdu powszechnego. Powództwo
przys∏uguje tak˝e w przypadku
niewydania decyzji przez w∏aÊciwy
organ ochrony Êrodowiska w terminie 3 miesi´cy od dnia zg∏oszenia
˝àdania.

✔

WA˚NE!

Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji, czyli odszkodowanie w wysokoÊci ustalonej
w decyzji zostanie wyp∏acone, mimo
wniesienia powództwa do sàdu.
Spór sàdowy b´dzie si´ wi´c toczy∏
o ró˝nic´ mi´dzy wysokoÊcià odszkodowania ustalonà w decyzji organu
ochrony Êrodowiska a sumà ˝àdanà
przez w∏adajàcego ziemià.

Sankcje – kara grzywny
Ustawa o szkodach przewiduje te˝
sankcje za nieprzestrzeganie jej
postanowieƒ. Ka˝dy, kto wbrew obowiàzkowi nie podejmuje dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych,
podlega karze grzywny.
Równie˝ grzywnie podlega ka˝dy,
kto wbrew obowiàzkowi nie zg∏asza do organu ochrony Êrodowiska
i wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku. ■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75,
poz. 493 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie
rodzajów dzia∏aƒ naprawczych oraz
warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. Nr 103, poz. 664).

Finanse
Zwyci´skie projekty Êrodowiskowe w konkursie Samorzàdowy
Lider Zarzàdzania 2010
Po raz drugi zosta∏y przyznane
nagrody w konkursie SAMORZÑDOWY LIDER ZARZÑDZANIA w gospodarce komunalnej. W tym roku
zwyci´˝y∏y projekty: Nowego
Sàcza – „Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego

www.dashofer.pl

do optymalizacji pracy systemu
wodociàgowego”, P∏oƒska – „Modernizacja systemu ciep∏owniczego miasta P∏oƒsk” i Gminy
Soko∏y (woj. podlaskie) – „Rozwiàzanie gospodarki Êciekowej
na terenach wiejskich przez budo-

w´ roÊlinno-stawowych oczyszczalni Êcieków na przyk∏adzie gminy Soko∏y”.

Konkurs Samorzàdowy Lider Zarzàdzania jest realizowany w ramach
projektu „Budowanie potencja∏u
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instytucjonalnego samorzàdów dla
lepszego dostarczania us∏ug publicznych (2007-2011)”, wspó∏finansowanego ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt, oprócz konkursów, obejmuje
szereg ró˝norodnych komponentów,
takich jak: System Analiz Samorzàdowych, Grupy Wymiany DoÊwiadczeƒ, szkolenia i sta˝e polskich
samorzàdowców w Norwegii.
Realizacja konkursu
Projekt realizuje Zwiàzek Miast
Polskich w partnerstwie ze Zwiàzkiem Powiatów Polskich, Zwiàzkiem
Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Zwiàzkiem W∏adz Lokalnych
i Regionalnych. Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2007 roku.
W ubieg∏ym roku dziedzinà konkursowà by∏y us∏ugi spo∏eczne:
kultura, pomoc spo∏eczna i oÊwiata,
a w roku bie˝àcym (podobnie jak
w 2008 roku) sà to us∏ugi techniczne:
transport, gospodarka mieszkaniowa
i komunalna. Tegoroczna edycja konkursu zosta∏a rozszerzona o nowà
dziedzin´ – us∏ugi zdrowotne, czyli
o ochron´ zdrowia.
Konkurs jest przeznaczony dla
wszystkich samorzàdów lokalnych
(gminnych i powiatowych), niezale˝nie od ich wielkoÊci i po∏o˝enia
geograficznego. Oceny sà dokonywane w ramach grup jednostek
o zbli˝onych wielkoÊci i charakterze,
co zapewnia lepsze porównywanie
wzorcowych rozwiàzaƒ zarzàdczych,
odpowiednich dla okreÊlonego typu
i wielkoÊci jednostek, czyli:
➢ powiatów,
➢ miast na prawach powiatu i miast
powy˝ej 50 000 mieszkaƒców,
➢ miast ma∏ych i Êrednich,
➢ gmin wiejskich.
Wi´kszoÊç projektów zg∏aszanych
w zakresie gospodarki komunalnej
(gospodarka wodno-kanalizacyjna,
gospodarka odpadami, energetyka
i ciep∏ownictwo, zieleƒ) to projekty
Êrodowiskowe, w tym sensie, ˝e wdra-
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˝ane rozwiàzania zarzàdcze znaczàco wp∏ywajà na popraw´ stanu
Êrodowiska naturalnego.
Projekty zg∏aszane
w ramach konkursu
Projekty te zg∏aszane sà jedynie
w trzech ostatnich kategoriach gminnych, tj. miast na prawach powiatu
i miast powy˝ej 50 000 mieszkaƒców, miast ma∏ych i Êrednich oraz
gmin wiejskich. W 2008 roku finalistami konkursu by∏y takie projekty,
jak: „Dostosowanie jakoÊci wody
pitnej do wymagaƒ norm Unii Europejskiej”, zg∏oszony przez Urzàd
Miejski w Elblàgu; „Powierzenie
w∏aÊcicielskiej spó∏ce majàtkowej
gminy ogó∏u zadaƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem a eksploatacji podmiotowi prywatnemu” zg∏oszony przez
Urzàd Miejski w Gdaƒsku (projekt
dotyczy∏ gospodarki wodno-Êciekowej); „Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi na terenie w∏asnej i sàsiednich
gmin” zg∏oszony przez Urzàd Gminy
w B∏a˝owej; „Ekologiczny Zwiàzek
Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK” zg∏oszony przez
Gmin´ Miasto O∏awa; „CZYSTE
PUSZCZYKOWO” zg∏oszony przez
Urzàd Miejski w Puszczykowie.
Do tegorocznej edycji konkursu
zg∏oszono 61 praktyk w czterech
dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami,
energetyka i ciep∏ownictwo, zieleƒ),
komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia.
Ocenie poddano 25 wniosków zg∏oszonych przez 17 du˝ych miast,
10 przez 9 ma∏ych i Êrednich miast,
14 zg∏oszeƒ w kategorii powiaty
(z 12 powiatów) i 12 w kategorii
gminy wiejskie (z 10 gmin).
FinaliÊci konkursu
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, z∏o˝onej z przedstawi-
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cieli i ekspertów ZMP, ZPP, ZGW
RP, 14 kwietnia br. w Poznaniu
wy∏oniono 35 finalistów tegorocznej edycji konkursu „Samorzàdowy
Lider Zarzàdzania 2010 – us∏ugi
techniczne”.
W gronie finalistów, którzy zostali
zakwalifikowani do drugiej tury
oceny, znalaz∏o si´ 11 projektów zg∏oszonych przez miasta na prawach
powiatu, 8 projektów powiatów
ziemskich, 8 z miast ma∏ych i Êrednich oraz 8 z gmin wiejskich.
Znaczna cz´Êç finalistów zg∏osi∏a
projekty Êrodowiskowe – ∏àcznie
by∏o to 11 projektów.
W grupie miast na prawach powiatów do fina∏u wesz∏o 5 projektów:
➢ Wspólne opracowywanie planu
gospodarki odpadami wraz
z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Zwiàzku Komunalnym Gmin Ziemi Che∏mskiej
oraz cykliczne opracowywanie
sprawozdaƒ z ich realizacji
(Che∏m).
➢ Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 wraz
z parkiem (E∏k).
➢ Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociàgowego (Nowy Sàcz).
➢ Program miejski „Kejter te˝
Poznaniak” (Poznaƒ).
➢ Wdro˝enie systemu segregacji odpadów komunalnych (Pruszków).
W grupie miast ma∏ych i Êrednich do fina∏u wesz∏y 3 projekty
zwiàzane z ochronà Êrodowiska:
➢ Odp∏atne przej´cie przez gmin´
Karpacz obowiàzków w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Karpacz).
➢ Zmiana systemu zarzàdzania
przedsi´biorstwem wodno-kanalizacyjnym przez wprowadzenie
zmian organizacyjnych popartych wdro˝eniem zintegrowanego informatycznego systemu
zarzàdzania (ZISZ) (L´bork).
www.dashofer.pl
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➢ Modernizacja systemu ciep∏ow-

➢ w grupie gmin wiejskich: „Roz-

niczego miasta P∏oƒsk (P∏oƒsk).

wiàzanie gospodarki Êciekowej
na terenach wiejskich poprzez
budow´ roÊlinno-stawowych
oczyszczalni Êcieków na przyk∏adzie gminy Soko∏y”.

Projekty Êrodowiskowe z gmin
wiejskich, które wesz∏y do fina∏u to:
➢ „Rozwiàzanie gospodarki Êciekowej na terenach wiejskich poprzez budow´ roÊlinno-stawowych oczyszczalni Êcieków na
przyk∏adzie gminy Soko∏y”
(Soko∏y, woj. podlaskie).
➢ System wspomagania rozbudowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Bieliny (Bieliny,
woj. Êwi´tokrzyskie).
➢ Kompleksowe dzia∏ania Gminy
Popielów na rzecz ograniczenia
zu˝ycia energii i emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery poprzez
modernizacj´ oÊwietlenia ulicznego i zwi´kszenie energooszcz´dnoÊci w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej (Popielów, woj. opolskie).
Zgodnie z regulaminem konkursu
w kwietniu i maju br. zosta∏y przeprowadzone wizytacje w gminach,
miastach i powiatach zakwalifikowanych do fina∏u. Na podstawie
zgromadzonych danych i informacji Komisja konkursowa dokona∏a
wyboru laureatów, a og∏oszenie
wyników odby∏o si´ 22 czerwca br.
w trakcie konferencji w Senacie RP
w Warszawie.
Laureaci konkursu
Laureatami konkursu zosta∏y projekty:
➢ w grupie miast na prawach
powiatu: „Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociàgowego” (Nowy
Sàcz);
➢ w grupie miast ma∏ych i Êrednich: „Modernizacja systemu
ciep∏owniczego miasta P∏oƒsk”;

Ocena projektów uwzgl´dnia∏a innowacyjnoÊç, skutecznoÊç, efektywnoÊç,
integracj´ i replikowalnoÊç zastosowanych rozwiàzaƒ.
Projekt zg∏oszony
przez Nowy Sàcz
Kluczowe elementy charakterystyki
projektu zg∏oszonego przez Nowy
Sàcz to:
➢ dzia∏anie poprzedzone wnikliwà analizà (diagnoza systemu,
iloÊciowo okreÊlone zosta∏y ró˝ne
elementy, w tym potrzeby mieszkaƒców),
➢ pe∏ne wykorzystanie mo˝liwoÊci
nowych technologii,
➢ bardzo krótki okres zwrotu inwestycji i zmian organizacyjnych,
➢ udokumentowany spadek strat
(ubytków) wody z 40% na 18%,
➢ oszcz´dnoÊç kosztów przek∏adajàcych si´ na cen´ wody (ograniczono wzrost kosztów, co
skutkuje przyst´pniejszà cenà),
➢ oszcz´dnoÊci produkcji przek∏adajà si´ na mo˝liwoÊci zaspokajania wzrostu popytu,
➢ przez stabilizacj´ sieci wyeliminowano wahania iloÊci i ciÊnienia dostarczanej wody,
➢ bie˝àcy monitoring prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Projekt zg∏oszony
przez P∏oƒsk
Wyró˝niajàcà si´ cechà rozwiàzania zaproponowanego przez P∏oƒsk
jest jego innowacyjnoÊç – zarówno
w sensie ogólnego podejÊcia, jak
i zastosowanych rozwiàzaƒ techno-

logicznych: skojarzona produkcja
ciep∏a i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy.
Charakter przedstawionego systemu Êwiadczy o zintegrowanym
sposobie myÊlenia o rozwoju gminy
i widzenia go w kategoriach rozwoju zrównowa˝onego. Towarzyszy
temu podejÊciu troska o efektywnoÊç
stosowanych rozwiàzaƒ oraz wysoka skutecznoÊç w pozyskiwaniu
zewn´trznych êróde∏ finansowania.
Projekt zg∏oszony
przez gmin´ Soko∏y
Wdro˝ony projekt gminy Soko∏y
prezentuje systemowe rozwiàzanie
gospodarki Êciekowej na terenach
wiejskich o rozproszonej zabudowie,
gdzie budowa kanalizacji zbiorczej
nie jest uzasadniona ekonomicznie.
Ograniczone mo˝liwoÊci bud˝etu
gminy, prognozowana niska efektywnoÊç inwestycji i wysokie koszty
póêniejszej eksploatacji kanalizacji
zbiorczej na terenach o rozproszonej zabudowie sk∏oni∏y w∏adze
gminy do zastosowania znanych od
dawna, ale skutecznych i tanich rozwiàzaƒ w formie przydomowych
oczyszczalni roÊlinno-stawowych.
Wdra˝anie systemu z inicjatywy
Wójta gminy Soko∏y zosta∏o poprzedzone przetestowaniem sposobu
realizacji inwestycji i skutecznoÊci
technologicznej w formie pilota˝owego uruchomienia w 2004 roku
14 oczyszczalni.
W latach 2007-2008 wspólnie z trzema innymi gminami, na terenie
których na bazie doÊwiadczeƒ gminy
Soko∏y zrealizowano identyczne
instalacje, wykonano badania efektywnoÊci oczyszczania przy wspó∏pracy IBER w Warszawie, potwier-
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dzajàce wysokà skutecznoÊç ekologicznà i sanitarnà stosowanego
rozwiàzania. Obecnie funkcjonuje
na terenie Gminy Soko∏y 95 przydomowych oczyszczalni roÊlinno-stawowych (w 8% gospodarstw
domowych), których przeci´tny
koszt wykonania (systemem gospodarczym) wynosi 1500-2000 z∏.
Wydatki gminy z tytu∏u zakupu
projektu technologicznego instalacji i dofinansowania do budowy
przyzagrodowych oczyszczalni ∏àcznie wynios∏y 60 tys. z∏. Z doÊwiadczeƒ gminy Soko∏y w wyniku spotkaƒ i wizytacji skorzysta∏o ponad
25 samorzàdów, w których zrealizowano ponad 640 tego typu oczyszczalni. Projekt mo˝e byç wzorcowy
dla gmin wiejskich na terenach o roz-

proszonej zabudowie, gdzie jest nieuzasadnione ekonomicznie stosowanie systemów kanalizacji zbiorczej.
Podsumowanie
Wi´cej informacji na temat projektów, finalistów konkursu mo˝na znaleêç na stronie www.dobrepraktyki.pl. Baza jest cz´Êcià projektu
„Budowanie potencja∏u instytucjonalnego samorzàdów dla lepszego
dostarczania us∏ug publicznych”,
realizowanego przez Zwiàzek Miast
Polskich, Zwiàzek Powiatów Polskich i Zwiàzek Gmin Wiejskich RP
oraz Norweski Zwiàzek W∏adz
Lokalnych i Regionalnych.
Koordynatorem komponentu jest
Zwiàzek Gmin Wiejskich RP, a wspó∏-

uczestniczà w nim pozostali partnerzy. Baza s∏u˝y udokumentowaniu
i promowaniu dobrych praktyk zarzàdzania w samorzàdach oraz doÊwiadczeƒ w stosowaniu nowoczesnych narz´dzi wspierajàcych
funkcjonowanie samorzàdów lokalnych.
Do bazy wpisywane sà opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych
w ramach konkursów, z mediów
samorzàdowych i rekomendowanych przez samorzàdy. W trakcie
ca∏ego projektu b´dzie umieszczonych w bazie nie mniej ni˝ 280 wystandaryzowanych i zgodnych z metodologià opisów praktyk.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Usuwanie azbestu – nabór wniosków
NFOÂiGW og∏osi∏ nabór wniosków o udost´pnienie Êrodków
w ramach programu priorytetowego p.n. „Gospodarowanie
odpadami innymi ni˝ komunalne”,
cz´Êç III – Usuwanie odpadów
zawierajàcych azbest.

Wnioskodawcami sà wojewódzkie
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. W ramach pierwszego naboru zostanà udost´pnione
Êrodki w kwocie nie wy˝szej ni˝

2,5 mln z∏ dla WFOÂiGW.
W ramach kolejnych naborów
maksymalna kwota udost´pnienia
Êrodków b´dzie stanowiç iloraz
niewykorzystanej kwoty bud˝etu
programu i liczby z∏o˝onych w terminie wniosków.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty okreÊlajàce warunki dofinansowania przez WFOÂiGW przedsi´wzi´ç zwiàzanych z realizacjà gmin-

nych programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierajàcych azbest
przy udziale Êrodków NFOÂiGW.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç bezpoÊrednio
w kancelarii NFOÂiGW od 15 lipca
2010 r. do 13 wrzeÊnia 2010 r. ■
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