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Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
lipcowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
20 lipca wesz∏a w ˝ycie znowelizowana
Ustawa o odpadach, która zmienia
regulacj´ dotyczàcà kar za nieprawid∏owà ewidencj´ odpadów.
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16 czerwca br. Komisja Europejska
zwróci∏a si´ do pi´ciu paƒstw
(Polska, Bu∏garia, Cypr, Estonia
i Grecja) o przestrzeganie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów
2008/98/WE. Polska oraz inne paƒstwa dosta∏y dwa miesiàce na dostosowanie swojego prawa. Niespe∏nienie tego obowiàzku mo˝e
skutkowaç karami finansowymi.

Do 12 grudnia 2010 r. paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y wprowadziç przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezb´dne do wykonania dyrektywy. Poniewa˝ Bu∏garia,
Cypr, Estonia, Grecja i Polska nie
zg∏osi∏y Komisji wszystkich Êrodków wykonawczych w podanym
terminie, wystosowano do nich
wezwanie do usuni´cia uchybienia.
W zwiàzku z tym, ˝e nadal nie przy-

j´to odpowiedniego prawodawstwa,
Komisja postanowi∏a skierowaç do
nich uzasadnionà opini´.
Dyrektywa ramowa
w sprawie odpadów
W dyrektywie ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE zosta∏y
okreÊlone ramy prawne dla unieszkodliwiania odpadów w UE.
Wprowadzono w niej zasady gospodarowania odpadami, np. zasad´
„zanieczyszczajàcy p∏aci”, oraz
ustanowiono wià˝àcà hierarchi´
odpadów, zgodnie z którà paƒstwa
cz∏onkowskie muszà gospodarowaç
odpadami w nast´pujàcej kolejnoÊci:
➢ zapobieganie,
➢ ponowne wykorzystanie,
➢ recykling,

Pami´taj!
31 lipca up∏ywa termin z∏o˝enia sprawozdaƒ o korzystaniu ze Êrodowiska za I pó∏rocze 2011 r. oraz wniesienia op∏aty za ten okres.
Komisja Europejska poinformowa∏a
o gotowym projekcie zmian w Rozporzàdzeniu dotyczàcym rejestrów EU
ETS. Nowe uregulowania, dotyczàce
handlu emisjami, zosta∏y omówione
w dziale Porady prawne.
W dziale Temat numeru informujemy,
˝e do o 31 lipca 2011 r. prowadzàcy
instalacj´ powinien przekazaç zweryfikowane dane do KOBiZE.
Mo˝liwoÊci finansowania melioracji
wodnych zosta∏y omówione w dziale
Finanse.

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

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

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2011

1

Nr 7/2011
➢ inne formy odzysku,
➢ unieszkodliwianie.
Ustawa o odpadach
G∏ównym aktem w zakresie gospodarki odpadami w Polsce jest Ustawa
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Nie spe∏nia ona jednak wszystkich za∏o˝eƒ dyrektywy ramowej
2008/98/WE w sprawie odpadów.
We wrzeÊniu 2009 r. Ministerstwo
Ârodowiska przygotowa∏o za∏o˝enia

do projektu nowej Ustawy o odpadach,
jednak do dziÊ ostateczny projekt
nie trafi∏ do Parlamentu, mimo ˝e do
12 grudnia 2010 r. paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y wprowadziç przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezb´dne do wykonania
dyrektywy.
Sankcje finansowe

nie dokona∏y transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego
w wymaganym terminie, Komisja
mo˝e zwróciç si´ do Trybuna∏u
o na∏o˝enie sankcji finansowych
przy pierwszym wniesieniu sprawy
do Trybuna∏u.
Ta zasada zosta∏a przyj´ta w listopadzie 2010 r. i wesz∏a w ˝ycie 15 stycznia 2011 r.
■

W ramach nowej polityki w przypadku, gdy paƒstwa cz∏onkowskie

Redakcja

AktualnoÊci
Ni˝sze kary za nieprawid∏owà ewidencj´ odpadów
20 lipca 2011 r. wesz∏a w ˝ycie
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o odpadach.

Ma ona na celu zwi´kszenie elastycznoÊci przepisów dotyczàcych
wymierzania kary za niespe∏nienie
obowiàzków sprawozdawczych
w zakresie ewidencjonowania odpadów. Zgodnie z nowà ustawà kara
za nieprzekazanie zbiorczego ze-

stawienia danych b´dzie wynosiç
500 z∏.

kowym terminie ka˝da kolejna
kara wynosiç b´dzie 2 000 z∏.

Wraz z na∏o˝eniem kary pieni´˝nej
marsza∏ek województwa ma okreÊlaç kolejny termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, który nie
mo˝e jednak byç krótszy ni˝ 14 dni.

W razie dalszego niedope∏niania obowiàzków kara 2 000 z∏ mo˝e zostaç
na∏o˝ona ponownie, jednak ∏àczna
wysokoÊç kar pieni´˝nych za dany
rok kalendarzowy nie b´dzie mog∏a
przekroczyç 10 000 z∏.
■

W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych, w dodat-
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AktualnoÊci
320 milionów z∏otych na wsparcie ISE
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
jeszcze w tym roku ma og∏osiç
nowy program o na wsparcie inteligentnych sieci energetycznych
(ISE). Dzi´ki programowi przedsi´biorcy, jednostki samorzàdu
terytorialnego, zarzàdzajàcy specjalnymi strefami ekonomicznymi
oraz konsorcja naukowo-przemys∏owe w latach 2012-2018 mogà
liczyç na dotacje finansowe w wysokoÊci od 30 do 70%.

Inteligentne sieci energetyczne to
interaktywne i elastyczne systemy,
umo˝liwiajàce dynamiczne zarzàdzanie sieciami przesy∏owymi i dystrybucjami, mi´dzy innymi za pomocà
punktów pomiarowych i kontrolnych, rozmieszczonych na wielu
w´z∏ach i ∏àczach.

✔

konkursowym w latach 2012-2016.
Cele programu:
➢ Wzrost efektywnoÊci energetycznej.
➢ Ograniczenie strat energii.
➢ Zmniejszenie awaryjnoÊci sieci.
➢ Mniejsze zu˝ycie energii.
➢ Spo∏eczna kontrola nad konsumpcjà energii.
➢ Âwiadome oszcz´dzanie energii.

Obecnie zwi´kszone dostawy energii
podczas pików energetycznych –
dziennego szczytowego poboru energii – skutecznie zapewnia 20-procentowa nadwy˝ka mocy. Zdaniem
ekspertów p∏ynne rozpoznawanie
zu˝ycia energii, zapewniajàce docelowo ISE, w znacznej cz´Êci mo˝e
zastàpiç ten niezb´dny obecnie nadmiar mocy. W przysz∏oÊci mo˝e to
oznaczaç zmniejszenie kosztów
inwestycyjnych.
Program Priorytetowy
Inteligentne sieci
energetyczne
Program Priorytetowy Inteligentne
sieci energetyczne zostanie wdro˝ony
w latach 2012-2018. Nabór wniosków b´dzie si´ odbywaç w trybie
www.dashofer.pl

➢
➢

Bud˝et programu

➢

Bud˝et programu ustala si´ na
kwot´ dotacji 320,0 mln z∏, z czego
na wdra˝anie inteligentnych sieci
energetycznych przeznaczonych
jest 150 z∏, a 170 z∏ na dzia∏ania
w zakresie budowy odnawialnych
êróde∏ energii oraz zakupu i monta˝u energooszcz´dnego oÊwietlenia,
a tak˝e budowy urzàdzeƒ magazynowania energii.

➢

WA˚NE!

Rozwój inteligentnych sieci ma przynieÊç odbiorcom energii elektrycznej,
ciep∏a, gazu i ciep∏ej wody u˝ytkowej
10-procentowe oszcz´dnoÊci w op∏atach ponoszonych na ten cel.

➢

Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dotacje finansowe?
O dotacje finansowe mogà ubiegaç si´:
➢ Przedsi´biorcy.
➢ Jednostki samorzàdu terytorialnego.
➢ Spó∏ki zarzàdzajàce strefami
ekonomicznymi.
➢ Konsorcja naukowo-przemys∏owe.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Przedsi´wzi´cia nieinwestycyjne
i inwestycyjne w zakresie budowy
inteligentnych sieci energetycznych
realizowanych w przestrzeniach
pilota˝owych to m.in.:
➢ opracowania techniczno-ekonomicznych studiów wykonalnoÊci
zadaƒ,
➢ opracowania w zakresie budowy
systemów, w tym programów
informatycznych dla zarzàdzania obcià˝eniami szczytowymi
i dla integracji opomiarowania

➢
➢

oraz zarzàdzania dystrybucjà
energii z systemami telekomunikacyjnymi,
opracowania w zakresie specyfikacji standardów (wraz z ich
charakterystykami),
opracowania i realizacja programów systemów zarzàdzania
popytem,
opracowania i realizacja pilota˝owych programów taryfowych,
kampanie informacyjno-edukacyjne,
budowa obiektów rozproszonej
energetyki odnawialnej (alternatywnej), wynikajàca z bilansowania potrzeb energetycznych
przestrzeni pilota˝owych,
budowa energooszcz´dnego
oÊwietlenia w przestrzeniach
pilota˝owych,
budowa w przestrzeniach pilota˝owych, w których sà wdra˝ane inteligentne sieci energetyczne urzàdzeƒ magazynujàcych energie i/lub kondensatory
kompensujàce moc biernà w ramach budowy/przebudowy sieci
elektroenergetycznych, s∏u˝àcych
przy∏àczeniu odnawialnych êróde∏ energii.

Program ISE to kolejny krok Funduszu po og∏oszonym na poczàtku
roku programie „Efektywne wykorzystanie energii w przedsi´biorstwach”, dofinansowujàcy procesy
oszcz´dzania, a tym samym zmniejszania presji na Êrodowisko w tym
sektorze. Program Inteligentnych
Sieci Energetycznych wpisuje si´
m.in. w cele pakietu klimatycznego
Unii Europejskiej 3x20 oraz Protoko∏u z Kioto ratyfikowanego przez
Polsk´ w 2002 roku.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja
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Porady prawne
Projekt Rozporzàdzenia dotyczàcego Rejestrów uprawnieƒ
do emisji, czyli nowe uregulowania dotyczàce handlu emisjami
8 lipca br. Komisja Europejska poinformowa∏a o gotowym projekcie
zmian w Rozporzàdzeniu dotyczàcym rejestrów EU ETS, który zosta∏
zaaprobowany przez EU Climate
Change Committee (CCC) i jeszcze w tym roku ma szanse wejÊç
w ˝ycie. Zmiany dotyczà w du˝ej
mierze bezpieczeƒstwa rejestru:
zabezpieczeƒ przed oszustwem,
kradzie˝à oraz zapewnienia stabilizacji rynkowi uprawnieƒ do emisji.

Rejestry EU ETS (System Handlu
Emisjami w UE) stanowià spis
uprawnieƒ do emisji oraz rejestrujà
transakcje przeprowadzane w zwiàzku
z nimi. Do takich transakcji nale˝y
tworzenie uprawnieƒ, bezp∏atna
alokacja, sprzedawanie na aukcji,
handel nimi, operacje i usuni´cie.
Rejestr odnotowuje równie˝ poszczególne instalacje, ∏àcznie z operatorami zwracajàcymi uprawnienia,
aby pokryç swoje emisje.
Nowe ustalenia dla rejestrów EU
ETS sà konieczne, aby przygotowaç
si´ do trzeciego okresu rozliczeniowego (2013-2020), kiedy nastàpi
zwi´kszenie transakcji aukcyjnych
i nowy sposób przyznawania bezp∏atnych uprawnieƒ do emisji.
W zwiàzku z cyberatakiem, którego
rejestr doÊwiadczy∏ w tym roku, zostanie wzmocnione bezpieczeƒstwo.

✔

UWAGA!

Przygotowany przez Komisj´ Europejskà projekt zostanie wkrótce przes∏any do Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy, które w ciàgu trzech miesi´cy dok∏adnie go przeanalizujà. Przy
braku sprzeciwu KE przyjmie Rozporzàdzenie, które wejdzie w ˝ycie po
publikacji w Dzienniku Urz´dowym UE.

Niektóre ze zmian, znajdujàcych
si´ w projekcie, b´dà obowiàzywaç
ju˝ w 2011 i 2012 r. – dotyczy to bez-

4

pieczeƒstwa, „wczesnych aukcji”
i programu finansujàcego NER300.
Bezpieczeƒstwo
Po tegorocznym cyberataku Komisja
Europejska tymczasowo zwiesi∏a

wszystkie rejestry krajowe, a˝ do
czasu, kiedy spe∏nià minimalne wymogi bezpieczeƒstwa. W projekcie
znalaz∏y si´ propozycje zabezpieczenia, stosowane w sektorze finansowym. Wi´kszoÊç z nich wejdzie
w ˝ycie w 2012 r., kiedy zacznie

Tabela 1. Harmonogram konkursów IV oÊ POIiÂ dzia∏anie 4.1 w 2011 roku
G∏ówne Êrodki bezpieczeƒstwa zastosowane
w projekcie rozporzàdzenia

Zastosowanie

A. Kroki zapobiegawcze w celu unikni´cia oszustwa:
1. Dwuczynnikowa autoryzacja (podobna do tej u˝ywanej od wczesnego 2012
w bankowoÊci internetowej z udzia∏em dodatkowych
znaków)
2. Dodatkowe, zewn´trzne potwierdzenie transakcji
od wczesnego 2012
3. Wprowadzenie listy zaufanych kont
od po∏owy 2012
4. Obowiàzkowa zasada „4-oczu”
od wczesnego 2012
5. Wzmocnione sprawdzanie KYC, czyli Poznaj swego
natychmiast po wejÊklienta, audytu powiàzaƒ dla w∏aÊcicieli rachunku i ich
ciu w ˝ycie projektu
reprezentantów
rozporzàdzenia
6. Nowe kategorie rachunków, ∏àcznie z rachunkami
od po∏owy 2012
zbiorczymi (holding accounts) i rachunkami handlowymi
(trading accounts); rachunki handlowe b´dà oferowaç
wi´kszà elastycznoÊç przekazywania uprawnieƒ ni˝
rachunki zbiorcze
B. Ârodki, aby reagowaç szybko i efektywnie w przypadku oszustwa:
1. Zakoƒczenie transferów uprawnieƒ mi´dzy kontami
od wczesnego 2012
rejestru b´dzie opóênione o 26 godzin: sprzedawca b´dzie
móg∏ skasowaç fa∏szywà transakcj´ w ciàgu pierwszych
24 godzin (dodatkowo administrator rejestru b´dzie mia∏
2 godziny na skasowanie transakcji)
2. Administratorzy krajowi mogà zamroziç uprawnienia
natychmiast po wejÊi konta, w przypadku podejrzenia oszustwa
ciu w ˝ycie projektu
rozporzàdzenia
3. Szerszy dost´p do poufnych informacji trzymanych
natychmiast po wejÊw Rejestrze UE b´dzie dany kompetentnym w∏adzom
ciu w ˝ycie projektu
krajowym. Europol b´dzie mia∏ sta∏y dost´p tylko
rozporzàdzenia
do odczytu bazy danych
4. Dalsze wzmocnienie zabezpieczeƒ AML
od wczesnego 2012
C. Ârodki, aby uniknàç zamieszania na rynku, jeÊli nastàpi oszustwo:
1. Uprawnienia b´dà w pe∏ni zamienne, co oznacza,
od wczesnego 2012
˝e uprawnienie mo˝e byç zastàpione jakimkolwiek
innym uprawnieniem, jeÊli wystàpi∏o roszczenie
2. Kupujàcy w dobrej wierze otrzymajà pe∏ne prawo
od wczesnego 2012
do kupowanych uprawnieƒ
3. Nieujawnianie numeru seryjnego uprawnieƒ
natychmiast po wejÊciu w ˝ycie projektu
rozporzàdzenia
4. Nieujawnianie numeru seryjnego uprawnieƒ: b´dzie on
od wczesnego 2012
widzialny tylko dla administratorów rejestru, którzy b´dà
mogli ujawniç je na proÊb´ kompetentnych w∏adz krajowych
Autor: Komisja Europejska.
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obowiàzywaç pojedynczy Rejestr UE
(jeden wspólny rejestr, który zastàpi
dotychczasowe narodowe rejestry).
Poni˝sza tabela pokazuje g∏ówne
zmiany w zakresie bezpieczeƒstwa
i czas, od kiedy zacznà obowiàzywaç:
ZamiennoÊç uprawnieƒ jest t∏umaczona w nast´pujàcy sposób: towar
jest zamienny, kiedy pojedyncze jednostki mogà byç zastàpione przez
jakàkolwiek innà jednostk´ tego
samego towaru, jak kilogram cukru.
W stosunku do projektu rozporzàdzenia oznacza to, ˝e roszczenie,
np. w przypadku kradzie˝y, zerwania umowy lub upad∏oÊci w∏aÊciciela rachunku, nie mo˝e byç kierowane do okreÊlonego uprawnienia.
Zasada nie wyklucza roszczenia
zwrotnego takiej samej iloÊci uprawnieƒ lub kredytów tego samego
rodzaju w celu zadoÊçuczynienia
szkodzie. Transakcje w Rejestrze
UE, które si´ zakoƒczà, sà nieodwo∏alne i nie mo˝na ju˝ ich cofnàç.

!

Numery seryjne
Kiedy w pierwszej po∏owie tego
roku skradziono uprawnienia, ich
numery seryjne zosta∏y ujawnione.
Spowodowa∏o to zamieszanie na
rynku dwutlenku w´gla, poniewa˝
w niektórych jurysdykcjach skradzione uprawnienia, zidentyfikowane
wed∏ug numeru seryjnego, mogà
byç zwrócone.

✔

WA˚NE!

Aby uniknàç w przysz∏oÊci podobnych przypadków, projekt Rozporzàdzenia wyraênie zakazuje ujawniania numeru seryjnego skradzionych
uprawnieƒ. Ponadto w pojedynczym
Rejestrze UE numery seryjne uprawnieƒ nie b´dà widoczne dla u˝ytkowników, a jedynie dla administratorów rejestru, którzy mogà ujawniç
je na proÊb´ kompetentnych w∏adz
krajowych.

ZamiennoÊç uprawnieƒ i zabezpieczenie kupujàcego sprawi, ˝e zarówno

skradzione uprawnienia, jak i osoby
winne oszustwa mogà ostatecznie
byç wytropione. Choç oszuÊci b´dà
odpowiadaç w procesie karnym lub
cywilnym, na poziomie u˝ytkownika handel nie b´dzie zak∏ócony.
Zmiany w NER300
Fundusze dla programu NER300
pochodzà ze sprzeda˝y 300 mln
uprawnieƒ do emisji, utrzymywanych w rezerwie dla nowych uczestników w trzecim okresie rozliczeniowym.
Aby Europejski Bank Inwestycyjny
(EIB) móg∏ rozpoczàç ich monetaryzacj´, zanim pojedynczy Rejestr
UE rozpocznie w pe∏ni swoje dzia∏ania, projekt rozporzàdzenia upowa˝nia Komisj´ Europejskà do
otwarcia odpowiednich kont i utworzenia uprawnieƒ zaraz po wejÊciu
w ˝ycie projektu.
■
Ma∏gorzata Nowak

Temat numeru

Zbieranie danych do okreÊlenia bezp∏atnych uprawnieƒ do emisji
na lata 2013-2020
Polska, jak pozosta∏e paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
jest zobowiàzana do zebrania
zweryfikowanych danych, które
pomogà w przygotowaniu Krajowych Ârodków Wykonawczych
i okreÊleniu wst´pnych przydzia∏ów bezp∏atnych uprawnieƒ do
emisji gazów cieplarnianych za
okres 2013-2020. Wst´pnie ustalono, ˝e zweryfikowane dane powinny trafiç do KOBiZE do 31 lipca
2011 r. Poniewa˝ po 2012 r. w UE
b´dzie wprowadzana nowa metodyka przydzia∏u uprawnieƒ, unijne
organy przygotowa∏y dokumenty wprowadzajàce w temat
i pomocne w przeprowadzeniu
tego procesu.

W trzecim okresie rozliczeniowym
(lata 2013-2020) w ca∏ej UE zostawww.dashofer.pl

nie wprowadzony zharmonizowany system przydzia∏u uprawnieƒ
do emisji. Wi´kszoÊç przydzia∏ów
b´dzie mo˝na nabyç na aukcji, a nie
otrzymaç, jako bezp∏atne uprawnienia systemu EU ETS.
Przydzia∏ bezp∏atnych uprawnieƒ
dla sektora przemys∏owego i grzewczego b´dzie bazowaç na wskaênikach emisyjnoÊci, co sprawi, ˝e
promowane b´dà instalacje najbardziej wydajne, zaÊ te wysokoemisyjne nie b´dà ju˝ chronione. Instalacje, które b´dà spe∏niaç te wskaêniki, otrzymajà wszystkie uprawnienia, jakie b´dà im potrzebne.
Z kolei instalacje, które wskaêników nie spe∏nià, otrzymajà ma∏o
uprawnieƒ i albo b´dà musia∏y obni˝yç emisje albo kupiç dodatkowe
uprawnienia.

Regu∏y przydzia∏u
bezp∏atnych uprawnieƒ
i wskaêniki emisyjnoÊci
Aby okreÊliç regu∏y przydzia∏u
bezp∏atnych uprawnieƒ i wskaêniki
emisyjnoÊci, Komisja Europejska
przeprowadzi∏a szereg konsultacji
wÊród partnerów takich, jak: przemys∏, organizacje pozarzàdowe,
przedstawiciele paƒstw cz∏onkowskich, przedstawiciele Parlamentu
Europejskiego i naukowcy.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej oszacowali dok∏adnie osiàgalnoÊç wskaêników emisyjnoÊci i ich
zdaniem sà one mo˝liwe do zrealizowania. Dla niektórych instalacji
wskaêniki te b´dà stanowi∏y wyzwanie do przestawienia si´ na gospodark´ mniej emisyjnà.
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Komisja Europejska wyró˝ni∏a 52
wskaêniki emisyjnoÊci dla produktu. Zgodnie z Dyrektywà ETS
wskaêniki emisyjnoÊci majà byç
ustanowione na poziomie odzwierciedlajàcym Êrednià wydajnoÊç spoÊród 10% najbardziej wydajnych
instalacji w sektorze lub podsektorze UE w latach 2007-2008.
Jak obliczyç bezp∏atne
uprawnienie do emisji?
Przy obliczaniu bezp∏atnych uprawnieƒ do emisji przydadzà si´ dokumenty i szablony, które zosta∏y
poparte przez Komitet ds. Zmian
Klimatu (CCC). Helpdesk, majàcy
dzia∏aç do koƒca wrzeÊnia 2011 r.,
zapewni praktycznà pomoc kompetentnym organom krajów cz∏onkowskich w przygotowaniu i wprowadzeniu w ˝ycie nowych wytycznych.
Poszczególni operatorzy proszeni
sà z zg∏aszanie swoich pytaƒ do
odpowiednich organów krajowych
(w Polsce – KOBiZE), zajmujàcych
si´ zbieraniem danych.

✔

WA˚NE!

Alokacja bezp∏atnych uprawnieƒ dla
danej instalacji b´dzie kalkulowana
przez pomno˝enie wartoÊci wskaêników emisyjnoÊci i historycznej aktywnoÊci danej instalacji, dla ka˝dego produktu, podchodzàcego pod definicj´
wskaêników emisyjnoÊci dla produktu.
JeÊli zaÊ instalacja wytwarza równie˝
produkty niepokryte definicjà wskaênika emisyjnoÊci dla produktu,
przyznanie dodatkowych uprawnieƒ
b´dzie bazowaç na cieple lub paliwie,
u˝ywanych do wytworzenia tego
produktu. Dla tych instalacji b´dzie
równie˝ mo˝liwe uzyskanie uprawnieƒ na emisj´ procesowà (niezwiàzane z u˝yciem energii).

Cztery metody alokacji:
➢ wskaênik emisyjnoÊci dla produktu – emisje w granicach procesu produkcyjnego, szacowane,
aby pokrywa∏y ok. 75% mo˝li-
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wych emisji,
➢ wskaênik emisyjnoÊci oparty na
cieple – emisje zwiàzane z produkcjà zu˝ytego mierzalnego
ciep∏a, nieuj´te w procesach, dla
których wskaêniki emisyjnoÊci
dla produktów zosta∏y okreÊlone
(szacowany, aby pokryç ok. 20%
mo˝liwych emisji),
➢ wskaênik emisyjnoÊci oparty na
paliwie – emisje powsta∏e w procesie spalania paliw, nieuj´te
w procesach, dla których okreÊlone zosta∏y wskaêniki emisyjnoÊci dla produktów i w produkcji
mierzalnego ciep∏a (szacowany,
aby pokryç 5% mo˝liwych emisji),
➢ podejÊcie zwiàzane z emisjà
procesowà – wszystkie emisje
nieobj´te wy˝ej wymienionymi
metodami, ale bez uwzgl´dnienia emisji, nieb´dàcych podstawà
do przydzia∏u bezp∏atnych uprawnieƒ (szacowany, aby pokryç
mniej ni˝ 1% mo˝liwych emisji).
Podzia∏ na podinstalacje
W celu obliczenia bezp∏atnych
uprawnieƒ do emisji nale˝y przede
wszystkim prawid∏owo podzieliç
instalacj´ na podinstalacje. Zgodnie z dokumentem „Wytyczne do
metodyki okreÊlania bezp∏atnych
przydzia∏ów uprawnieƒ”:
„Mianem podinstalacji okreÊla si´
wszystkie czynniki produkcji (wsad,
surowcowy i energetyczny), produkty oraz powiàzane z nimi emisje,
odnoszàce si´ do konkretnej metody
okreÊlania przydzia∏u. Granice podinstalacji niekoniecznie sà zgodne
z granicami fizycznych urzàdzeƒ
wchodzàcych w sk∏ad linii technologicznych. Instalacja mo˝e byç
podzielona na n+6 podinstalacji,
przy czym n to liczba wskaêników
emisyjnoÊci dla produktów produkowanych w ramach tej instalacji”.

✔

WA˚NE!

Nale˝y zwróciç uwag´, aby zakres
podinstalacji nie pokrywa∏ si´. Wsad,
produkty i powiàzane z nimi emisje nie
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powinny byç uwzgl´dnione w wi´cej
ni˝ jednej podinstalacji, a przydzia∏
dla ka˝dej podinstalacji okreÊlony
by∏ w oparciu o jednà i tylko jednà
metod´ obliczania.

Sposób podzia∏u na podinstalacje
jest omówiony w ww. dokumencie i dotyczy:
➢ podinstalacji obj´tych wskaênikiem emisyjnoÊci dla produktów,
➢ podinstalacji obj´tych wskaênikiem emisyjnoÊci opartym na
cieple,
➢ podinstalacji obj´tych wskaênikiem emisyjnoÊci opartym na
paliwie,
➢ podinstalacji wytwarzajàcych
emisje procesowe.
Prawid∏owy podzia∏ instalacji na
podinstalacje jest podstawà do
okreÊlania przydzia∏u bezp∏atnych
uprawnieƒ. Przydzielane sà dla danych podinstalacji. Wy˝ej wymieniony dokument t∏umaczy, w jaki
sposób podzieliç instalacj´, dokonaç
wst´pnego przydzia∏u bezp∏atnych
uprawnieƒ dla poszczególnych podinstalacji.
W dokumencie podano równie˝
metody na okreÊlanie poczàtkowej
zdolnoÊci produkcyjnej, historycznego poziomu aktywnoÊci, z uwzgl´dnieniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
po 1 stycznia 2005 r. i zmian zdolnoÊci produkcyjnej oraz przyk∏ady.
Formularze z danymi
Dokument „Wytyczne do zbierania
danych” wskazuje na wa˝ne kroki
jeszcze przed rozpocz´ciem zbierania danych.

✔

WA˚NE!

Przed otrzymaniem formularza zbierania danych nale˝y si´ zapoznaç
z zasadami przydzia∏u uprawnieƒ.
Zbieranie danych nie mo˝e zostaç
zakoƒczone, dopóki prowadzàcy nie
b´dzie wiedzia∏, w jaki sposób zasady
przydzia∏u odnoszà si´ do jego instalacji.

www.dashofer.pl
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Prowadzàcy instalacj´ powinien
te˝ przewidzieç niezale˝nà weryfikacj´, czyli zakontraktowaç weryfikatora zgodnego z zasadami ustalonymi w prawie krajowym, w celu
niezb´dnej, niezale˝nej weryfikacji
danych tak, aby kompletny formularz zbierania danych oraz odpowiadajàcy mu raport z metodyki
móg∏ zostaç zweryfikowany.

sjami) elektroniczny formularz ze
zweryfikowanymi danymi, w którym musi si´ znaleêç identyfikacja
instalacji i wykaz podinstalacji,
strumienie materia∏ów wsadowych,
przypisane emisje, dane o poborze
energii, mierzalnym cieple i energii
elektrycznej, dane nt. wskaêników
emisyjnoÊci dla produktów.

W odniesieniu do z∏o˝onych instalacji zaleca si´, aby przewidzieç dwustopniowe podejÊcie do weryfikacji,
w∏àczajàc w to wst´pny krok, majàcy
na celu wy∏àcznie sprawdzenie poprawnoÊci wyodr´bnienia podinstalacji w ramach danej instalacji.

Dla ka˝dej instalacji nale˝y przes∏aç
osobny formularz, nie nale˝y dokonywaç zmiany nazwy formularza.
Formularz trzeba przes∏aç drogà elektronicznà. Oprócz tego nale˝y przekazaç pocztà wydruk ostatniej zak∏adki
formularza (zak∏adka K_summary),
zaopatrzony na ka˝dej stronie w podpisy osoby wype∏niajàcej formularz,
osoby upowa˝nionej do reprezentowania firmy oraz weryfikatora.

Prowadzàcy instalacj´ sk∏adajà
w KOBiZE (Krajowym OÊrodku
Bilansowania i Zarzàdzania Emi-

✔

WA˚NE!

Wst´pny termin przekazywania
przez prowadzàcych instalacj´ zweryfikowanych danych do KOBiZE
ustalono na 31 lipca 2011 r. Na podstawie tych danych zostanà okreÊlone Krajowe Ârodki Wykonawcze
(KÂW), na których z∏o˝enie do
Komisji Europejskiej kraje cz∏onkowskie majà czas do 30 wrzeÊnia
2011 r. KE po ich sprawdzeniu mo˝e
odrzuciç listy z instalacjami i przypisanymi im alokacjami, jeÊli nie
b´dà spe∏nia∏y zharmonizowanych
regu∏. KE mo˝e równie˝ wszczàç
procedury zwiàzane z pogwa∏ceniem
w odniesieniu do krajów cz∏onkowskich, które naruszajà przepisy harmonizacyjne.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Finansowanie melioracji wodnych
Melioracja to zabiegi techniczne
wykonywane w celu trwa∏ego polepszenia zdolnoÊci produkcyjnych
gleb. Melioracje wodne polegajà
na regulacji stosunków wodnych
w celu polepszenia zdolnoÊci produkcyjnej gleby, u∏atwienia jej
uprawy oraz na ochronie u˝ytków rolnych przed powodziami.

Melioracje wodne bezpoÊrednio
wià˝à si´ z ochronà Êrodowiska –
z jednej strony melioracje sà oczywistà ingerencjà cz∏owieka w Êrodowisko naturalne, jednak potrzeby
gospodarcze oraz wymogi ochrony
przeciwpowodziowej powodujà, ˝e
nie ma mo˝liwoÊci ca∏kowitego
odstàpienia od melioracji.
W Polsce nowe melioracje sà bardzo
potrzebne. W liczbach bezwzgl´dnych
udzia∏ gruntów rolnych wymagajàcych zmeliorowania ze wzgl´du na
niew∏aÊciwe stosunki wodne wynosi
oko∏o 14% (ok. 2,5 min ha), natomiast udzia∏ u˝ytków zmeliorowanych wynosi ok. 36,2% powierzchni
www.dashofer.pl

u˝ytków rolnych ogó∏em. Tyle mówià
suche dane statystyczne, które nie
oddajà prawdziwego stanu melioracji.
Wi´kszoÊç istniejàcych urzàdzeƒ
melioracyjnych powsta∏a kilkadziesiàt lat temu i jest zu˝yta technicznie, nie mówiàc o zaniedbaniach
eksploatacyjnych. Teoretycznie ˝ywotnoÊç melioracji szacuje si´ na
40 lat, czyli co roku nale˝a∏oby odnawiaç jà na oko∏o 220 tys. ha.
èród∏a finansowania
melioracji
Melioracje nie sà inwestycjami
tanimi. Dlatego problem ich finansowania jest znaczàcy. Dodatkowo
problem komplikuje fakt, ˝e obowiàzek finansowania melioracji
jest roz∏o˝ony po cz´Êci na w∏aÊcicieli gruntów oraz Skarb Paƒstwa.
W obecnym stanie prawnym
mo˝na wyró˝niç trzy sposoby
finansowania urzàdzeƒ melioracyjnych szczegó∏owych:

➢ wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych
w∏aÊciciela gruntu,
➢ na koszt Skarbu Paƒstwa, za zwrotem w formie op∏aty melioracyjnej cz´Êci kosztów przez w∏aÊcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wywierajà korzystny
wp∏yw,
➢ na koszt Skarbu Paƒstwa przy
wspó∏udziale publicznych Êrodków wspólnotowych, za zwrotem
przez zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów
w formie op∏aty inwestycyjnej.

✔

WA˚NE!

Rozstrzygni´cie w sprawie wspó∏finansowania urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych z publicznych Êrodków
wspólnotowych lub z innych Êrodków
publicznych na zasadach okreÊlonych w Ustawie z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich podejmuje, w drodze decyzji, marsza∏ek województwa
w uzgodnieniu z wojewodà.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2011

7

Nr 7/2011
To, kto powinien finansowaç melioracje, zale˝y w pierwszym rz´dzie od
tego, czy mamy do czynienia z podstawowymi urzàdzeniami melioracji
wodnych czy ze szczegó∏owymi
urzàdzeniami melioracji wodnych.
Urzàdzenia melioracji
wodnych podstawowych
Urzàdzenia melioracji wodnych
podstawowych stanowià w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa i sà wykonywane
na jego koszt.
Do urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych zalicza si´:
➢ budowle pi´trzàce, budowle
upustowe oraz obiekty s∏u˝àce
do ujmowania wód,
➢ stopnie wodne, zbiorniki wodne,
➢ kana∏y, wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
➢ rurociàgi o Êrednicy co najmniej
0,6 m,
➢ budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
➢ stacje pomp, z wyjàtkiem stacji
wykorzystywanych do nawodnieƒ ciÊnieniowych.
Szczegó∏owe urzàdzenia
melioracji wodnych
Odmiennie wyglàda sytuacja ze
szczegó∏owymi urzàdzeniami melioracji wodnych. Urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏owych stanowià w∏asnoÊç w∏aÊciciela gruntu,
na którym sà zbudowane i co do
zasady ich wykonywanie nale˝y do
w∏aÊcicieli gruntów.
Jednak finansowanie urzàdzeƒ melioracyjnych z w∏asnych Êrodków jest
rzadkoÊcià i ma znaczenie miejscowe lub punktowe. Koszt samego
tylko drena˝u na polu mo˝e wynosiç kilka tys. z∏/ha, a w skrajnych
przypadkach mo˝e si´ nawet zbli˝aç do wartoÊci gruntu. Gdyby nie
by∏o mechanizmów wspomagania
finansowego, to w obecnej sytuacji
dochodowej rolnictwa usta∏yby
wszelkie roboty melioracyjne.
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Do urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych zalicza si´:
➢ rowy, wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
➢ drenowania,
➢ rurociàgi o Êrednicy poni˝ej 0,6 m,
➢ stacje pomp do nawodnieƒ ciÊnieniowych,
➢ ziemne stawy rybne,
➢ groble na obszarach nawadnianych,
➢ systemy nawodnieƒ grawitacyjnych i ciÊnieniowych.
Przymusowe
wykonanie melioracji
W∏aÊciciel gruntu rolnego mo˝e
zostaç zmuszony do wykonania
szczegó∏owych urzàdzeƒ melioracyjnych. Decyzj´ w tej sprawie podejmuje marsza∏ek województwa, po
uzgodnieniu z wojewodà, na wniosek spó∏ki wodnej lub zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów, czyli
w∏aÊcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wywierajà korzystny
wp∏yw.
O swojej decyzji marsza∏ek ma obowiàzek og∏osiç w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie oraz
przez umieszczenie jej na co najmniej 14 dni na tablicach og∏oszeƒ
w urz´dach gmin. Natomiast w∏aÊciciel gruntów, którego dotyczy
decyzja, musi umo˝liwiç wejÊcie na
grunt oraz do obiektów budowlanych
w celu zaprojektowania i wykonania urzàdzeƒ melioracji wodnych.
W przypadku przymusowego wykonania urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych, w∏aÊcicielowi gruntu
przys∏uguje odszkodowanie za szkody
powsta∏e w trakcie robót zwiàzanych
z wykonywaniem urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych.

✔

PAMI¢TAJ!

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia si´ z up∏ywem trzech miesi´cy
od dnia, w którym poszkodowany
dowiedzia∏ si´ o powstaniu szkody,
z tym, ˝e odszkodowanie za zaj´cie
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gruntu pod urzàdzenia melioracji
wodnych szczegó∏owych, a tak˝e za
szkody w uprawach rolnych, zwiàzane z wykonywaniem tych urzàdzeƒ, nie przys∏uguje, je˝eli szkody
te powsta∏y przy prawid∏owej organizacji i technologii robót.

Utrzymanie
urzàdzeƒ melioracji
Utrzymywanie urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych nale˝y do
zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów, a je˝eli urzàdzenia te sà obj´te
dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej – do tej
spó∏ki. Je˝eli w∏aÊciciel gruntu lub
spó∏ka wodna nie wykonuje tego
obowiàzku, to jak stanowi art. 77
Ustawy – Prawo wodne, „organ
w∏aÊciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego ustala, w drodze
decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyÊci przez w∏aÊcicieli
gruntu, szczegó∏owe zakresy i terminy jego wykonywania”.
Z tego przepisu wyraênie wynika
w∏aÊciwoÊç organu do wydawania
decyzji w przedmiocie utrzymywania melioracji wodnych szczegó∏owych, a organem tym jest starosta,
gdy˝ wojewoda wydaje pozwolenia wodnoprawne tylko w przypadkach ÊciÊle okreÊlonych w ustawie.
Obowiàzek ten mo˝e byç zamieszczony w treÊci pozwolenia wodnoprawnego lub stanowiç przedmiot
odr´bnej decyzji w celu przestrzegania instrukcji wydanej w celu
prawid∏owego utrzymania systemu
urzàdzeƒ melioracyjnych.

✔

WA˚NE!

Starosta wydaje pozwolenia wodnoprawne jako zadanie z zakresu administracji rzàdowej.

W zwiàzku z tym mo˝e powstaç
wàtpliwoÊç, do jakiego organu nale˝y
wnieÊç odwo∏anie od decyzji starosty, ustalajàcej zakres i termin wykonania przez w∏aÊciciela gruntu czy
spó∏k´ wodnà obowiàzku utrzymawww.dashofer.pl
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nia urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych.
Skoro przepis art. 77 ust. 2 Ustawy
– Prawo wodne stanowi, ˝e decyzj´
wydaje organ, który jest w∏aÊciwy
do wydania pozwolenia wodnoprawnego i jest nim zgodnie z art. 140
ust. 1 Ustawy – Prawo wodne starosta, ale starosta dzia∏ajàcy z zakresu
administracji rzàdowej, to organem
odwo∏awczym jest wojewoda. Do
wojewody stosownie do art. 4 ust. 4
pkt 1 Ustawy – Prawo wodne wnosi
si´ odwo∏ania od decyzji wydanych
przez starost´ wykonujàcego zadania z zakresu administracji rzàdowej.
Przepis art. 4 ust. 4 pkt 1 Ustawy –
Prawo wodne, jako ustawy szczególnej, stanowi o tym, który organ
jest wy˝szego stopnia w rozumieniu art. 17 pkt 1 K.p.a.
Melioracje na koszt
Skarbu Paƒstwa
Jak ju˝ wspomniano, choç teoretycznie wykonywanie szczegó∏owych
urzàdzeƒ melioracji wodnych nale˝y
do w∏aÊciciela gruntów i on powinien je finansowaç, to w praktyce
wi´kszoÊç melioracji wykonywanych jest na koszt Skarbu Paƒstwa,
na podstawie decyzji marsza∏ka
województwa.
Urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych mogà byç wykonywane na koszt:
1) Skarbu Paƒstwa za zwrotem,
w formie op∏aty melioracyjnej,
cz´Êci kosztów przez w∏aÊcicieli
gruntów,
2) Skarbu Paƒstwa, przy wspó∏udziale publicznych Êrodków
wspólnotowych, za zwrotem
przez zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów
w formie op∏aty inwestycyjnej.
Zaleg∏e op∏aty
melioracyjne
W praktyce zdarza si´, ˝e zachodzi
koniecznoÊç ustalenia zaleg∏ych
www.dashofer.pl

op∏at melioracyjnych za melioracje,
które zosta∏y wykonane jeszcze, gdy
obowiàzywa∏a poprzednia Ustawa
– Prawo wodne z 1974 r. W takim
przypadku mo˝e pojawiç si´ problem, który organ, tj. starosta czy marsza∏ek województwa, jest w∏aÊciwy
do ustalenia zaleg∏ej op∏aty melioracyjnej i wed∏ug jakich przepisów
powinien post´powaç?
Obecna Ustawa – Prawo wodne
w art. 204 ust. 3 rozstrzyga, ˝e w sprawach op∏at nale˝nych za okres sprzed
wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. sprzed
1 stycznia 2002 r., stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

✔

WA˚NE!

Ustalajàc obowiàzek sp∏aty op∏at
melioracyjnych za wykonane na koszt
Skarbu Paƒstwa urzàdzenia melioracji
szczegó∏owej przed dniem 1 stycznia 2002 r., marsza∏ek województwa
ma obowiàzek stosowaç zgodnie
z art. 204 przepisy dotychczasowe,
tzn. przepisy z daty wykonania tych
urzàdzeƒ.

Zastosowanie muszà wi´c znaleêç
przepisy poprzednio obowiàzujàcej
Ustawy z dnia 24 paêdziernika
1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38,
poz. 230, z póên. zm.).
W okresie obowiàzywania Ustawy
z dnia 24 paêdziernika 1974 r. –
Prawo wodne op∏aty melioracyjne
stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy
ustala∏ w drodze decyzji kierownika
urz´du rejonowego, a po reformie
administracyjnej starosta, wykonujàcy zadania z zakresu administracji
rzàdowej i by∏ on w∏aÊciwy stosownie do art. 5 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji do
˝àdania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiàzków wynikajàcych z decyzji.
Jednak obecnie nie znajdà w tym
zakresie zastosowania przepisy
Ustawy z 1974 r. W przepisie art. 204
ust. 3 ustawy z 2001 r. chodzi bo-

wiem o zasad´, ˝e „prawo nie dzia∏a
wstecz” przy ustalaniu samej nale˝noÊci, a nie dotyczy on w∏aÊciwoÊci
organu do egzekwowania nale˝noÊci.
OdnoÊnie do wykonania obowiàzków wynikajàcych z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
w∏aÊciwoÊç organu co do ˝àdania
wykonania obowiàzków wynikajàcych z decyzji jest jednoznacznie
ustalona w art. 5 § 1 ust. 1 Ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji i organem tym jest
w∏aÊciwy do orzekania organ I instancji.
Obecnie organem w∏aÊciwym do
orzekania w I instancji zgodnie
z Ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne, co do ustalania op∏at
melioracyjnych, jest marsza∏ek
województwa i on jest w∏aÊciwy do
Êciàgania rat ustalonych wczeÊniejszà decyzjà. Obecnie wi´c ustalanie
op∏aty melioracyjnej nale˝y w Êwietle ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
do marsza∏ka województwa, a nie
do starosty i to równie˝ do ustalenia op∏aty za ka˝dy rok sprzed
wejÊcia w ˝ycie ustawy z 2001 r.
Marsza∏ek województwa równie˝
jest uprawniony do ˝àdania wykonania egzekucji administracyjnej
obowiàzków wynikajàcych z tej
decyzji. W myÊl przepisów art. 93
ust. 1 i 94 ustawy z 1974 r. op∏at´
melioracyjnà wnoszà na rzecz paƒstwa zainteresowani w∏aÊciciele nieruchomoÊci, na które to nieruchomoÊci dodatni wp∏yw wywierajà
urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych, wykonane na koszt
paƒstwa. Inaczej rzecz si´ z ma
z organem w∏aÊciwym do zaj´cia si´
sprawà i wydania decyzji dzisiaj.
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zmianami).
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Finanse
Op∏aty melioracyjne
Wykonywanie urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych
nale˝y do w∏aÊcicieli gruntów, ale
mo˝e byç wykonywany na koszt
Skarbu Paƒstwa, mo˝e byç te˝
finansowana przez Skarb Paƒstwa
przy wspó∏udziale publicznych
Êrodków wspólnotowych.

Finansowanie w formie
op∏aty melioracyjnej
Urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych mogà byç wykonywane na koszt Skarbu Paƒstwa za
zwrotem, w formie op∏aty melioracyjnej, cz´Êci kosztów przez w∏aÊcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wywierajà korzystny wp∏yw,
zwanych dalej „zainteresowanymi
w∏aÊcicielami gruntów”, je˝eli:
➢ teren cechuje du˝e rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub
➢ urzàdzeniom melioracji wodnych
szczegó∏owych grozi dekapitalizacja, lub
➢ warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków
wodnych w glebie.
Decyzj´ w tej sprawie podejmuje
marsza∏ek województwa w uzgodnieniu z wojewodà, na wniosek spó∏ki
wodnej lub zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów.

✔

WA˚NE!

Warunki i tryb ustalania op∏aty melioracyjnej okreÊla Rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie warunków i trybu ustalania wysokoÊci oraz poboru op∏aty
melioracyjnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 41,
poz. 345).

Op∏at´ melioracyjnà, za wykonane
na koszt Skarbu Paƒstwa urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏owych, okreÊla si´ jako iloczyn powierzchni obszaru, na który wywierajà korzystny wp∏yw urzàdzenia,

10

oraz stawki jednostkowej op∏aty
melioracyjnej, wynikajàcej z:
➢ procentu pokrytych przez Skarb
Paƒstwa kosztów wykonania
urzàdzeƒ albo
➢ stawek iloÊciowych ˝yta, pomno˝onych przez ustalonà do celów
obliczania podatku rolnego Êrednià
cen´ ˝yta w roku poprzedzajàcym
rok, w którym zosta∏a wydana
decyzja ustalajàca wielkoÊç op∏aty.

3)

Procent kosztów oraz stawki iloÊciowe ˝yta podano w tabeli 1.
Op∏at´ pobiera si´ w rocznych ratach
w terminie do dnia 30 paêdziernika
ka˝dego roku, z tym, ˝e op∏at´ za
wykonanie ziemnych stawów rybnych pobiera si´ do dnia 31 stycznia ka˝dego roku.

✔

4)
5)

WA˚NE!

WysokoÊç op∏aty melioracyjnej ustala
marsza∏ek województwa dla ka˝dego
zainteresowanego w∏aÊciciela gruntów, w drodze decyzji, proporcjonalnà
do powierzchni gruntów, na które
korzystny wp∏yw wywierajà urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏owych.

Pierwszà rat´ op∏aty pobiera si´ po
up∏ywie dwóch lat od dnia przekazania urzàdzeƒ do eksploatacji,
a w przypadku zagospodarowania
pomelioracyjnego ∏àk i pastwisk –
po up∏ywie roku.
Op∏ata melioracyjna wnoszona jest
w rocznych równych ratach w terminie zale˝nym od rodzaju melioracji.
Op∏at´ w wysokoÊci co najmniej
1000 z∏ pobiera si´ przez okres:
1) 15 lat – za budow´ drenowania
o rozstawie sàczków do 13 m;
2) 12 lat – za budow´:
a) drenowania gruntów o rozstawie sàczków powy˝ej 13 m,
b) rowów z siecià drenarskà na
∏àkach i pastwiskach,

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2011

6)

7)

c) urzàdzeƒ s∏u˝àcych do odwadniania i nawadniania u˝ytków
rolnych, ∏àcznie z urzàdzeniami do nawodnieƒ ciÊnieniowych oraz do rozprowadzania Êcieków na obszarze
ich rolniczego wykorzystania;
8 lat – za:
a) odbudow´ i przebudow´ drenowania,
b) odbudow´ i przebudow´ urzàdzeƒ odwadniajàcych i nawadniajàcych na u˝ytkach zielonych oraz urzàdzeƒ do nawodnieƒ ciÊnieniowych,
c) wykonanie systemów przeciwerozyjnych;
5 lat – za wykonanie ziemnych
stawów rybnych;
4 lata – za pierwsze i ponowne
zagospodarowanie ∏àk i pastwisk
metodà pe∏nej uprawy i adaptacj´ terenu;
3 lata – za pierwsze i ponowne
zagospodarowanie ∏àk i pastwisk
metodà podsiewu;
4 lata – za wykonanie urzàdzeƒ
niewymienionych w pkt 1-6.

Op∏at´ mniejszà ni˝ 1000 z∏ pobiera
si´ przez okres 3 lat.
Rabat za przynale˝noÊç
do spó∏ki wodnej
Przynale˝noÊç do spó∏ki wodnej stanowi podstaw´ do zmniejszenia wysokoÊci op∏aty melioracyjnej o 15%,
z tym, ˝e ten 15-procentowy rabat
stosuje si´, je˝eli grunty zosta∏y
obj´te dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej
przed przystàpieniem do eksploatacji
urzàdzeƒ zmeliorowanych. Prawo
do 15% ulgi z tytu∏u przynale˝noÊci
do spó∏ki wodnej przys∏uguje w okresie, w którym zmeliorowane grunty
obj´te sà dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej.
Do op∏aty nie wlicza si´ ponoszonych przez Skarb Paƒstwa kosztów:
➢ sporzàdzenia dokumentacji techwww.dashofer.pl
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nicznej,
➢ usuni´cia szkód wyrzàdzonych
w wykonanych urzàdzeniach
przez powódê lub susz´ przed
up∏ywem okresu gwarancji,
➢ oczyszczenia i doprowadzenia
Êcieków na teren ich rolniczego
wykorzystania oraz wykonania
pól awaryjnych i filtracyjnych.

Po zakoƒczeniu procesu inwestycyjnego i rozliczeniu wartoÊci wykonanych robót marsza∏ek województwa,
w drodze decyzji, koryguje w ciàgu
9 miesi´cy ustalonà wysokoÊç
op∏aty melioracyjnej odpowiednio
do wysokoÊci poniesionych kosztów
inwestycyjnych oraz zmian w projekcie technicznym, dokonanych

w trakcie realizacji inwestycji.
Terminy wnoszenia op∏at sà ustalane
w decyzji marsza∏ka województwa
o wykonaniu urzàdzeƒ na koszt
Skarbu Paƒstwa. Op∏aty wnoszone sà
na rachunek urz´du wojewódzkiego,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia wykonanych urzàdzeƒ.

Tabela 1. Procent kosztów wykonania urzàdzeƒ oraz stawki iloÊciowe ˝yta w odniesieniu do poszczególnych rodzajów
urzàdzeƒ i robót z nimi zwiàzanych
Poz.
1

2

Rodzaje urzàdzeƒ oraz roboty z nimi zwiàzane
Budowa drenowania na gruntach ornych (wraz z odp∏ywami) o rozstawie
sàczków:
1) do 9 m
2) powy˝ej 9 m do 13 m
3) powy˝ej 13 m do 17 m
4) powy˝ej 17 m
Budowa drenowania na gruntach ornych (wraz z odp∏ywami):
1) na terenach z wk∏adkami (warstwami) gruntu kategorii V o gruboÊci
powy˝ej 10 cm
2) w sadach, na gruntach pylastych i glinach ci´˝kich wymagajàcych
zastosowania materia∏ów filtracyjnych

3

4

5
6

7

8

9

10
11

Budowa rowów z siecià drenarskà na ∏àkach i pastwiskach o rozstawie
sàczków:
1) do 25 m (bez zagospodarowania pomelioracyjnego)
2) powy˝ej 25 m (bez zagospodarowania pomelioracyjnego)
Budowa urzàdzeƒ s∏u˝àcych do odwadniania i nawadniania u˝ytków rolnych
(z wyjàtkiem ziemnych stawów rybnych i urzàdzeƒ do nawodnieƒ
ciÊnieniowych)
Wykonanie ziemnych stawów rybnych
Wykonanie urzàdzeƒ do nawodnieƒ ciÊnieniowych:
1) przenoÊnych i sta∏ych pomp oraz rurociàgów doprowadzajàcych wod´
do granic obszaru nawadnianego
2) sieci sta∏ej i ruchomej na obszarze przeznaczonym do nawadniania
Usuni´cie krzaków i adaptacja terenu w celu zagospodarowania
pomelioracyjnego ∏àk i pastwisk:
1) wyci´cie i usuni´cie poza teren robót starej roÊlinnoÊci, luênych krzaków,
usuni´cie k´p turzyc, Êmia∏ka i sitów o ma∏ym skupieniu, a tak˝e
zadarnionych kretowisk
2) usuni´cie k´p turzyc, Êmia∏ka i sitów o skupieniu Êrednim i g´stym
Usuni´cie zadrzewieƒ o g´stoÊci:
1) ma∏ej
2) Êredniej
3) du˝ej
Zagospodarowanie ∏àk i pastwisk metodà pe∏nej uprawy:
1) niezadarnionych
2) zadarnionych
3) zadarnionych, przy warunkach bardzo trudnych
Zagospodarowanie ∏àk i pastwisk metodà podsiewu
Wykonanie w ramach odr´bnych zadaƒ inwestycyjnych zabiegów
fitomelioracyjnych i agromelioracyjnych

www.dashofer.pl

Stawki iloÊciowe
w kg ˝yta z 1 ha

Procent
kosztów
wykonania

3 100
2 600
2 100
1 800
stawki jak w poz. 1,
zwi´kszone o 1 400, lecz
nie wi´ksze ni˝ 3 600
stawki jak w poz. 1,
zwi´kszone o 800, lecz
nie wi´ksze ni˝ 3 600

1 800
1 400
1 000

75
50
80

200

400
300
500
800
1 100
1 400
1 700
900
60
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Poz.

Rodzaje urzàdzeƒ oraz roboty z nimi zwiàzane

Stawki iloÊciowe
w kg ˝yta z 1 ha

Procent
kosztów
wykonania

12

Wykonanie w ramach odr´bnych zadaƒ inwestycyjnych systemów
40
przeciwerozyjnych
13 Odbudowa i przebudowa drenowaƒ (wraz z odp∏ywami) na gruntach ornych
1 000x)
14 Kompleksowa odbudowa i przebudowa urzàdzeƒ odwadniajàcych
i nawadniajàcych na u˝ytkach zielonych (z wyjàtkiem urzàdzeƒ
do nawodnieƒ ciÊnieniowych) po up∏ywie:
1) do 10 lat
5 000x)
2) powy˝ej 10 lat do 20 lat
3 400x)
3) powy˝ej 20 lat do 30 lat
2 600x)
4) powy˝ej 30 lat
wed∏ug stawek z poz. 4
15 Wykonanie w systemach melioracyjnych pojedynczych urzàdzeƒ i budowli:
1) które osiàgn´∏y normatywny czas technicznej eksploatacji lub zosta∏y
30
zniszczone wskutek si∏y wy˝szej
2) które nie osiàgn´∏y normatywnego czasu technicznej eksploatacji
nxx)
16 Ponowne zagospodarowanie u˝ytków zielonych metodà pe∏nej uprawy
po up∏ywie od ostatniego zagospodarowania metodà pe∏nej uprawy:
1) do 10 lat
3 600x)
2) powy˝ej 10 lat
2 200x)
17 Ponowne zagospodarowanie u˝ytków zielonych metodà podsiewu
po up∏ywie od ostatniego zagospodarowania:
1) do 5 lat
2 200x)
2) powy˝ej 5 lat
1 400x)
x)
Stawki nie mogà przekroczyç stawek wynikajàcych z 70% stawek okreÊlonych wed∏ug procentu kosztów robót zwiàzanych
z wykonaniem urzàdzeƒ.
xx)
n = 30 + 70 [(T – t): T],
gdzie poszczególne litery oznaczajà:
T – czas normatywny eksploatacji urzàdzenia (budowli) liczony w latach,
t – czas rzeczywistej eksploatacji urzàdzenia (budowli) liczony w latach.

Finansowanie
z wykorzystaniem
pomocy unijnej
Budowa urzàdzeƒ melioracji mo˝e
byç te˝ finansowana przez Skarb
Paƒstwa przy wspó∏udziale publicznych Êrodków wspólnotowych,
za zwrotem przez zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów
w formie op∏aty inwestycyjnej.
Podstawowym warunkiem przystàpienia do realizacji dzia∏ania Sektorowego Programu Operacyjnego
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” jest zgodne oÊwiadczenie woli w formie wniosku –
spó∏ki wodnej lub wnioski zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów
stanowiàcych co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania – z∏o˝one do marsza∏ka
województwa.
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✔

WA˚NE!

Wnioskodawcà mo˝e byç tak˝e
jeden w∏aÊciciel gruntów rolnych.
Poniewa˝ kryterium kwalifikowania
jest efektywnoÊç ekonomiczna, wi´ksze szans´ na realizacj´ b´dà mia∏y
wnioski obejmujàce wi´ksze kompleksy u˝ytków rolnych – spadajà
wtedy koszty ogólne przygotowania
projektu technicznego, uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego itp.

Wa˝nym elementem przy kwalifikacji
projektu jest te˝ stopieƒ obj´cia zadaniem danej zlewni lub wydzielonego
kompleksu u˝ytków pod kàtem
zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Z tego wzgl´du w du˝ych gospodarstwach rolnych, które majà
potrzeb´ modernizacji urzàdzeƒ
melioracyjnych, nale˝y przeprowadziç wst´pnà analiz´ mo˝liwoÊci
wystàpienia z indywidualnym wnioskiem do marsza∏ka województwa
o przeprowadzenie inwestycji.
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e na z∏o˝eniu
takiego wniosku koƒczà si´ formalne
wymogi w stosunku do w∏aÊciciela
gruntu – dalsze dzia∏ania przejmuje
marsza∏ek i Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych,
który jest w∏aÊciwym beneficjentem
Sektorowego Programu Operacyjnego „Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi”.

✔

WA˚NE!

Podstawowym kryterium technicznym jest obj´cie projektem obszaru
o nieprawid∏owych stosunkach wodnych lub zagro˝onych powodzià. JeÊli
ta decyzja jest pomyÊlna i inwestycja
znalaz∏a si´ w planie, marsza∏ek województwa ustala dla ka˝dego zainteresowanego inwestycjà w∏aÊciciela
gruntów, w drodze decyzji, wysokoÊç
op∏aty inwestycyjnej, proporcjonalnà
do powierzchni gruntów, na które
korzystny wp∏yw wywierajà urzàdzenia
melioracji wodnych szczegó∏owych.

www.dashofer.pl
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W przypadku melioracji szczegó∏owych, pomoc mo˝e wynosiç do 80%
ca∏kowitego kwalifikujàcego si´ kosztu. Op∏at´ inwestycyjnà ustala si´ wi´c
w wysokoÊci 20% kosztów wykonania urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych, które sà okreÊlone
w koƒcowym raporcie z realizacji
inwestycji finansowych z udzia∏em
publicznych Êrodków wspólnotowych.
WysokoÊç op∏aty inwestycyjnej
ustala marsza∏ek województwa dla
ka˝dego zainteresowanego w∏aÊciciela gruntów, w drodze decyzji,
proporcjonalnà do powierzchni
gruntów, na które korzystny wp∏yw
wywierajà urzàdzenia melioracji
wodnych szczegó∏owych. Op∏at´
inwestycyjnà pobiera si´ w 15 równych rocznych ratach w terminie
do dnia 30 paêdziernika ka˝dego
roku, przy czym op∏ata inwestycyjna
mniejsza od 1000 z∏ pobierana jest
w 3 równych rocznych ratach.
Pierwszà rat´ op∏aty inwestycyjnej
pobiera si´ po up∏ywie dwóch lat
od dnia przekazania urzàdzeƒ do

eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego ∏àk
i pastwisk – po up∏ywie roku.

✔

WA˚NE!

Po zakoƒczeniu procesu inwestycyjnego i rozliczeniu wartoÊci wykonanych robót, marsza∏ek województwa,
w drodze decyzji, koryguje w czasie
9 miesi´cy ustalonà wysokoÊç op∏aty
inwestycyjnej, odpowiednio do wysokoÊci poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz zmian w projekcie
technicznym, dokonanych w trakcie
realizacji inwestycji.

Realizacja projektu rozpoczyna si´ po
uzyskaniu przez Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
decyzji marsza∏ka o wykonaniu
urzàdzeƒ melioracyjnych. Nast´pnie Wojewódzki Zarzàd Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych przeprowadza wybór wykonawcy zgodnie
z zamówieniami publicznymi, przedstawia ostateczny koszt po przetargu
marsza∏kowi i po akceptacji mo˝e
przystàpiç do robót.

Finansowanie robót nale˝y do Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych, przy czym niekoniecznie muszà to byç w 80% Êrodki
bud˝etowe. Faktycznie b´dzie to najcz´Êciej monta˝ finansowy oparty
na kredytach bankowych gwarantowanych i co najmniej 20% Êrodków z bud˝etu wojewody, w ci´˝ar
przysz∏ej op∏aty inwestycyjnej.
Dopiero po realizacji ca∏oÊci lub cz´Êci
inwestycji, Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych wyst´puje do urz´du marsza∏kowskiego o refundacj´.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zmianami).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokoÊci oraz
poboru op∏aty melioracyjnej (Dz.U.
z 2003 Nr 41, poz. 345).

Finanse
Raport na temat OZE w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej
Opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki i przyj´ty 12 kwietnia 2011 r. „Raport okreÊlajàcy
cele w zakresie udzia∏u energii
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej
na lata 2010-2019” opisuje i systematyzuje dzia∏ania Paƒstwa
Polskiego, podejmowane w zakresie energii ze êróde∏ odnawialnych na przestrzeni lat 2005-2019.

Z raportu wynika, ˝e udzia∏ energii
OZE w krajowym zu˝yciu energii
elektrycznej stopniowo roÊnie, dzi´ki
wprowadzaniu rynkowych systemów wsparcia, wsparciu unijnemu,
NFOÂiGW, programom rzàdowym,
nowym regulacjom prawnym.
www.dashofer.pl

Procentowy udzia∏ energii OZE
w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto przewiduje wzrost
z 8,85% w roku bie˝àcym do 16,78%
w 2019 roku. KoniecznoÊç wzrostu
udzia∏u energii OZE w ca∏kowitym
krajowym zu˝yciu energii spowodowana jest zobowiàzaniami wynikajàcymi z umów mi´dzynarodowych i koniecznoÊcià dopasowania
si´ do prawa unijnego.
Z porównania zainstalowanej mocy
i produkcji energii elektrycznej
brutto dla ka˝dej technologii OZE
na przestrzeni lat 2010-2019 wynika, ˝e w 2010 roku najwi´cej MW
(1100) otrzymano z energii wiatrowej, a najwi´cej GWh (6028) wyprodukowa∏a energia biomasy.
Raport zak∏ada, ˝e w 2019 roku naj-

wi´cej MW energii OZE b´dzie produkowane z energii wiatru (5620),
a najwi´cej GWh dostarczy energia
biomasy (12943) i wiatru (12315).
Wzrost wykorzystania energii OZE
w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto w latach 2005-2009
wyniós∏ 2,58% i 5,75% odpowiednio, gdzie w 2005 roku najwi´cej
energii OZE produkowa∏y elektrownie wodne. W 2009 roku najwi´cej
OZE pochodzi∏o z elektrowni wodnych i wiatrowych. Obecnie dominuje energia wiatrowa, biomasa i te
dziedziny OZE b´dà si´ najintensywniej rozwijaç do 2019 roku.
Ârodki na realizacj´ celu
Aby zrealizowaç cel 16,78% udzia∏u
energii OZE w krajowym zu˝yciu
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energii elektrycznej brutto w 2019
roku, konieczne b´dzie utrzymanie
dotychczasowych rozwiàzaƒ i wprowadzenie nowych. Raport systematyzuje i przypomina ju˝ wprowadzone rozwiàzania oraz sygnalizuje
nowe.
Dotychczasowe rynkowe
systemy wsparcia
1. Obowiàzek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi
Urz´du Regulacji Energetyki
(URE) Êwiadectw pochodzenia
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach
energii bàdê uiszczenia op∏aty
zast´pczej, który spoczywa na:
➢ przedsi´biorstwach energetycznych zajmujàcych si´
wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedajàcych energi´ elektrycznà
odbiorcom koƒcowym,
➢ odbiorcach koƒcowych, b´dàcych cz∏onkiem gie∏dy towarowej w rozumieniu art. 2
pkt 5 Ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 48, poz. 284, z póên. zm.),
w odniesieniu do transakcji
zawieranych we w∏asnym imieniu na gie∏dzie towarowej,
➢ towarowych domach maklerskich lub domach maklerskich,
o których mowa w art. 2 pkt 8
i 9 Ustawy o gie∏dach towarowych, w odniesieniu do
transakcji realizowanych na
zlecenie odbiorców koƒcowych na gie∏dzie towarowej.
2. Obowiàzek zakupu przez przedsi´biorstwa energetyczne, pe∏niàce rol´ sprzedawcy z urz´du,
ca∏ej energii elektrycznej, wytworzonej w êród∏ach odnawialnych, przy∏àczonych do sieci
znajdujàcych si´ w obszarze
dzia∏ania danego sprzedawcy
z urz´du, po Êredniej cenie
sprzeda˝y energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym.
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3. Obni˝enie o 50% kosztów przy∏àczenia do sieci êróde∏ odnawialnych.
4. Obowiàzek zapewnienia przez
operatora systemu elektroenergetycznego pierwszeƒstwa w Êwiadczeniu us∏ug przesy∏ania energii
elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych.
5. Zwolnienie przedsi´biorstw
energetycznych, wytwarzajàcych energi´ elektrycznà z odnawialnych êróde∏ energii o mocy
poni˝ej 5 MW, z op∏at za udzielenie koncesji oraz op∏at zwiàzanych z uzyskaniem i rejestracjà Êwiadectw pochodzenia,
potwierdzajàcych wytworzenie
energii elektrycznej w êródle
odnawialnym.
6. Zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej w OZE.
Wsparcie ze êróde∏
unijnych
1. Program Operacyjny „Infrastruktura i Ârodowisko”, a w szczególnoÊci:
● Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku
i efektywnoÊç energetyczna”:
➢ dzia∏anie 9.4 „Wytwarzanie
energii ze êróde∏ odnawialnych”,
➢ dzia∏anie 9.6 „Sieci u∏atwiajàce odbiór energii ze êróde∏
odnawialnych”;
● Priorytet X „Bezpieczeƒstwo
energetyczne, w tym dywersyfikacja êróde∏ energii”:
➢ dzia∏anie 10.3 „Rozwój przemys∏u dla odnawialnych
êróde∏ energii”.
Program ma na celu zmniejszenie oddzia∏ywania sektora energetyki na Êrodowisko, podwy˝szenie sprawnoÊci wytwarzania, przesy∏ania i dystrybucji
energii, popraw´ efektywnoÊci
energetycznej w u˝ytkowaniu
energii, wzrost wykorzystania
OZE, budow´ nowoczesnych
linii technologicznych, wytwarzajàcych urzàdzenia wyko-
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rzystywane do produkcji energii
elektrycznej i ciep∏a ze êróde∏
odnawialnych.
2. Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”:
➢ oÊ priorytetowa 1 – Badanie
i rozwój nowoczesnych technologii,
➢ oÊ priorytetowa 2 – Infrastruktura sfery B+R,
➢ oÊ priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsi´wzi´cia.
3. Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013:
➢ dzia∏anie: 121 – Modernizacja
gospodarstw rolnych,
➢ dzia∏anie 123 – Zwi´kszanie
wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej,
➢ dzia∏anie 311 – Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci
nierolniczej,
➢ dzia∏anie 312 – Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw,
➢ dzia∏anie 321 – Podstawowe
us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej.
4. Regionalne Programy Operacyjne (RPO), gdzie dofinansowania mogà si´ spodziewaç
projekty zwiàzane z budowà
jednostek, wykorzystujàcych
wszystkie znane rodzaje energii
odnawialnej.
Wsparcie ze Êrodków
Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
(NFOÂiGW)
1. Program wsparcia inwestycji
w odnawialne êród∏a energii
i obiekty wysokosprawnej kogeneracji, finansowany przez Êrodki
pochodzàce z op∏at i kar zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo
energetyczne wp∏acane na rachunek NFOÂiGW. Dwie spoÊród
trzech cz´Êci programu dofinansowujà êród∏a energii OZE:
➢ Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i obiektów wysokowww.dashofer.pl

Nr 7/2011
sprawnej Kogeneracji – cz. 1).
Program o bud˝ecie 1,5 mld z∏
ma byç wdra˝any do 2015 r.
NFOÂiGW dofinansowuje
inwestycje na budow´ OZE
i obiektów wysokosprawnej
kogeneracji, o koszcie ca∏kowitym powy˝ej 10 mln z∏.
➢ Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych
êróde∏ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji –
cz. 2).
Wdra˝aniem, które potrwa do
2014 r., zajmujà si´ wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Bud˝et wynosi 330 mln z∏.
Dofinansowywane sà inwestycje od 0,5-10 mln z∏.
2. Programy z zakresu zarzàdzania energià i wykorzystaniem
OZE w ramach Krajowego
systemu zielonych inwestycji,
w szczególnoÊci:
➢ System zielonych inwestycji
– Cz´Êç 2 – biogazownie rolnicze.
➢ System zielonych inwestycji
– Cz´Êç 3 – elektrociep∏ownie i ciep∏ownie na biomas´.
Inne dzia∏ania w zakresie
wykorzystania OZE
OdpowiedzialnoÊç za rozwój
sieci przesy∏owej i dystrybucyjnej
z uwzgl´dnieniem energii z OZE
spoczywa na przedsi´biorstwach
energetycznych, zajmujàcych si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà energii,
wyznaczanych przez Prezesa URE,
jako operatorzy systemów elektroenergetycznych. Muszà one sporzàdzaç plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz∏ego
zapotrzebowania na energi´ dla
obszaru swojego dzia∏ania. W planach okreÊla si´ sposób finansowania inwestycji, przewidywane przychody i przewidywalny harmonogram realizacji inwestycji.
Projekty tych planów sà uzgadniane
z prezesem URE, poniewa˝ wp∏ywww.dashofer.pl

wajà na kszta∏towanie i kalkulacj´
taryf us∏ug przesy∏owych i dystrybucyjnych. Powinny zapewniç
minimalizacj´ kosztów i nak∏adów
ponoszonych przez przedsi´biorstwa,
aby nak∏ady i koszty w poszczególnych latach nie powodowa∏y nadmiernego wzrostu cen i stawek op∏at
taryfowych energii elektrycznej.

✔

dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. Nr 201, poz. 1541) zak∏ada,
˝e przychody z odp∏atnego zbycia
Êwiadectw pochodzenia przez przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych êród∏ach energii
opodatkowane sà, jak przychody
z dzia∏alnoÊci gospodarczej.

WA˚NE!

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 21, poz. 104)
przewiduje okreÊlenie podstaw prawnych i warunków przy∏àczenia do sieci
dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego przez
przedsi´biorstwa energetyczne, zajmujàce si´ przesy∏em lub dystrybucjà
paliw gazowych.

Biogaz rolniczy, odpowiednio oczyszczony, ma byç t∏oczony do sieci
dystrybucyjnych lub lokalnych instalacji wybudowanych z inicjatywy
samorzàdów.
Ustawa ta wprowadza równie˝ przepisy dotyczàce przy∏àczania OZE
do systemu elektroenergetycznego,
polegajàce na:
➢ wprowadzeniu zaliczki na poczet
op∏aty za przy∏àczenie do sieci,
która w przypadku, gdy przedsi´biorstwo energetyczne, które
wyda∏o warunki przy∏àczenia,
odmówi zawarcia umowy o przy∏àczenie, b´dzie zwracana – ma to
zapobiec spekulacyjnemu rezerwowaniu miejsc i mocy przy∏àczeniowych,
➢ zdyscyplinowaniu przedsi´biorstw
sieciowych do przestrzegania
terminów wydawania warunków
przy∏àczenia do sieci. Za niedotrzymanie terminu b´dzie wymierzana kara w wysokoÊci min.
3000 z∏ za ka˝dy dzieƒ zw∏oki.
Ustawa z dnia 23 paêdziernika
2009 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
Ustawa o zrycza∏towanym podatku

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zwrócono uwag´ na takie wykorzystanie obszarów rolniczych na cele
OZE, aby nie doprowadziç do konkurencji mi´dzy energetykà odnawialnà i rolnictwem oraz zachowaç ró˝norodnoÊç biologicznà.
Postawiono na rozwój biogazowni
rolniczych tak, aby do 2012 r. znalaz∏a si´ Êrednio jedna biogazownia
w ka˝dej gminie.
Majà równie˝ zostaç stworzone
warunki u∏atwiajàce budow´ farm
wiatrowych na morzu. Nadal energia
pochodzàca z OZE ma byç zwolniona z akcyzy. Wsparciu ma podlegaç rozwój technologii do pozyskiwania OZE z odpadów biodegradowalnych oraz przemys∏u produkujàcego urzàdzenia dla energetyki
odnawialnej.
Dokument z 2010 r. „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
w latach 2010-2020” zwraca uwag´
na optymalizacj´ systemu prawno-administracyjnego w zakresie zak∏adania biogazowni rolniczych
i wskazanie mo˝liwoÊci wspó∏finansowania tych instalacji ze Êrodków
publicznych.

✔

WA˚NE!

Trwajà prace nad Ustawà o energii
ze êróde∏ odnawialnych, której przepisy majà uregulowaç zagadnienia
dotyczàce OZE i u∏atwiç inwestowanie. W przysz∏oÊci przewiduje si´
powstanie nowych zasad wsparcia
energii wytworzonej w OZE, zale˝ne od noÊnika energii odnawialnej,
zainstalowanej mocy i daty w∏àcze-
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nia do eksploatacji. Nowy rodzaj legislacji ma doprowadziç do klaryfikacji
istniejàcego wsparcia dla energii z OZE
i umo˝liwiç zwi´kszenie inwestycji.

Regulacje dotyczàce OZE majà
wp∏yw na bud˝et paƒstwa. Raport
odnotowuje, ˝e wraz z rozwojem
OZE nastàpi w naszym kraju:
➢ wzrost dochodów w wyniku

inwestycji zwiàzanych z rozwojem mocy wytwórczych energetyki odnawialnej,
➢ wzrost dochodów zwiàzany ze
wzrostem zatrudnienia w sektorze
odnawialnych êróde∏ energii,
➢ wzrost dochodów zwiàzany z rozwojem przemys∏u produkujàcego
urzàdzenia na potrzeby energetyki odnawialnej,

➢ wzrost dochodów z tytu∏u podatków lokalnych od zrealizowanych inwestycji,
➢ zmniejszenie dochodów z podatku
akcyzowego w zwiàzku ze zwi´kszeniem udzia∏u energii elektrycznej wytworzonej w êród∏ach
odnawialnych.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór wniosków w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów komunalnych”
NFOÂiGW og∏osi∏ nabór wniosków dla przedsi´wzi´ç w ramach
programu „Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych”.

O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç
projekty polegajàce na zamykaniu
i rekultywacji sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne,
dla których zosta∏a wydana decyzja
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàca dat´
zaprzestania przyjmowania odpadów do sk∏adowania nie póêniej
ni˝ do 31 grudnia 2009 r.
Warunkiem ubiegania si´ o przy-

znanie dofinansowania jest spe∏nienie nast´pujàcych kryteriów:
➢ powierzchnia rekultywowanego
obszaru, którego dotyczy wniosek,
nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 2 ha,
przy czym wniosek mo˝e dotyczyç sk∏adowisk, b´dàcych w zarzàdzaniu ró˝nych podmiotów,
➢ wartoÊç wnioskowanej kwoty
ze Êrodków NFOÂiGW na rekultywacj´ 1 ha nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏,
➢ data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlona nie póêniej
ni˝ na 31 grudnia 2014 r.
Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie b´dà kontynuo-

wa∏y dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do 31 sierpnia 2011 r. w kancelarii NFOÂiGW
albo przes∏aç pocztà lub kurierem,
z dopiskiem „Rekultywacja – konkurs”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl.
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