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finansowe w wysokoÊci 50% kwalifikujàcych si´ kosztów projektu.
W uzasadnionych przypadkach dla
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Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
sierpniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach przypominamy
o terminie nadsy∏ania wniosków do
NFOÂiGW w ramach programu LIFE+,
informujemy tak˝e o nowych projektach aktów prawnych.
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AktualnoÊci
Projekty rozporzàdzeƒ w sprawie szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy publicznej
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska
ukaza∏y si´ projekty rozporzàdzeƒ
przekazane do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych.

Odnoszà si´ one do szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia, b´dàce
inwestycjami:

W dziale „Temat numeru” przeczytajà
Paƒstwo o op∏atach wynikajàcych
z nowej Ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zach´cam do zapoznania si´ z artyku∏em z dzia∏u prawnego, dotyczàcym
op∏at wynikajàcych z Ustawy o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Polecam tak˝e artyku∏y dotyczàce
finansów. Dowiedzà si´ Paƒstwo, dla
których województw zosta∏o zniesione ograniczenie kwotowe dla MÂP
w ramach programu POIiÂ. Uzyskajà
Paƒstwo informacj´ o programie dla
przedsi´wzi´ç w zakresie zarzàdzania
zasobami i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom Êrodowiska oraz o zasadach dofinansowania w ramach tego
programu.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 43
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➢ s∏u˝àcymi poprawie jakoÊci
paliw i technologii silnikowych,
➢ s∏u˝àcymi zastosowaniu technologii zapewniajàcych czystszà

i energooszcz´dnà produkcj´
oraz oszcz´dzanie surowców,
➢ s∏u˝àcymi ograniczeniu emisji
lotnych zwiàzków organicznych,

➢ zwiàzanymi z odnawialnymi
êród∏ami energii,
➢ s∏u˝àcymi redukcji emisji ze
êróde∏ spalania paliw.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Op∏ata recyklingowa za torby foliowe mo˝e wynosiç nawet 40 groszy
W czerwcu na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏a si´
kolejna wersja projektu Ustawy
o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Zak∏ada ona, ˝e nawet 40 groszy
mo˝e kosztowaç foliowa torebka
przy sklepowej kasie.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ prawnych, dotyczàcych obj´cia torebek
z tworzywa sztucznego, stosowanych
do pakowania produktów w jednostkach handlowych, specjalnà op∏atà
recyklingowà.

foliowe b´dzie udost´pnia∏ klientom
za darmo, narazi si´ na kar´ w wysokoÊci od 5 tys. z∏ do 30 tys. z∏.
Przeznaczenie zebranych
Êrodków
Uzyskane Êrodki majà byç przekazywane na odr´bny rachunek urz´du
marsza∏kowskiego. Zostanà przeznaczone na selektywne zbieranie
odpadów opakowaniowych oraz
na edukacj´ ekologicznà, dotyczàcà
selektywnego zbierania i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Cel op∏aty recyklingowej

WysokoÊç op∏aty
Zgodnie z rozdzia∏em 7 art. 49 maksymalna stawka op∏aty recyklingowej ma wynosiç 40 groszy za sztuk´
torby foliowej. Szczegó∏owa stawka
op∏aty recyklingowej zostanie okreÊlona w rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska. Op∏ata ta pobierana
b´dzie przez jednostki handlowe zarówno handlu detalicznego, jak i hurtowego. Sprzedawca, który torby

Takie rozwiàzanie ma sk∏oniç klientów sklepów do Êwiadomego korzystania z torebek foliowych, wp∏ywajàc
na ograniczenie pobierania w jednostkach handlowych torebek, które nie
sà w pe∏ni wykorzystywane do pakowania produktów. Zaproponowane
w tym zakresie przepisy dodatkowo
wymagajà jedynie udokumentowania iloÊci wprowadzonych torebek, na
przyk∏ad na podstawie faktur nabycia

przez jednostk´ handlowà torebek
foliowych.
Torebki foliowe zwolnione
z op∏aty
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje produktów, do pakowania których torby foliowe mogà
byç udost´pnianie bez pobrania
op∏aty recyklingowej, kierujàc si´
w∏aÊciwoÊciami tych produktów i wymaganiami w zakresie warunków
higieniczno-sanitarnych, które powodujà, ˝e produkty powinny byç pakowane w torby foliowe.
Planowany termin
obowiàzywania ustawy
Ustawa ma wejÊç w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 roku, z wyjàtkiem
przepisów dotyczàcych obj´cia toreb
foliowych op∏atà recyklingowà, które
majà zaczàç obowiàzywaç z dniem
1 stycznia 2015 roku, oraz prowa-
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dzenia rejestru przez G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska,
który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2013 roku.
Wprowadzenie okresu przejÊciowego
dla toreb foliowych wynika z potrzeby
zapewnienia bran˝y wytwarzajàcej

torby foliowe czasu na dostosowanie
si´ do nowych regulacji prawnych.
Bran˝a ta, otrzymujàc fundusze
z Programu Operacyjnego Wzrost
KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw,
zobowiàza∏a si´ do utrzymania miejsc
pracy wskazanych we wniosku,

zakazu wyzbycia si´ zakupionych
w ramach Projektu Êrodków trwa∏ych
przez 5 lat, utrzymania podanych
wskaêników ekonomicznych oraz
zwiàzanych z tym umów kredytowych bàdê leasingowych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nowe projekty rozporzàdzeƒ
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska zosta∏y opublikowane nowe
projekty aktów prawnych.

konsumpcyjnych ogó∏em. Uwagi do
projektu mo˝na zg∏aszaç do 31 sierpnia 2009 roku.

1. Projekt Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie maksymalnych stawek op∏at produktowych na rok 2010.

2. Projekt Ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkoÊci
emisji dwutlenku siarki (SO2)
i tlenków azotu (NOX) dla du˝ych êróde∏ spalania.

Maksymalne stawki op∏at produktowych na rok 2010 zosta∏y podwy˝szone o 2,9%, czyli o wartoÊç okreÊlonego w ustawie bud˝etowej na rok
2009 prognozowanego Êredniorocznego wzrostu cen towarów i us∏ug

Operatorzy zobowiàzani sà do rozliczania wielkoÊci emisji z du˝ego
êród∏a spalania lub grupy du˝ych
êróde∏ spalania i posiadanych uprawnieƒ do emisji za rok sprawozdawczy.

W przypadku, gdy emisja z du˝ego
êród∏a spalania lub grupy du˝ych
êróde∏ spalania jest wi´ksza ni˝
wyliczony roczny limit emisji, operator jest zobowiàzany do zakupu
uprawnieƒ do emisji w liczbie odpowiadajàcej wielkoÊci emisji przekraczajàcej okreÊlony przez operatora
roczny limit emisji lub wp∏acenia
op∏aty zast´pczej. Ârodki z op∏at zast´pczych przeznaczone sà na finansowanie realizacji zadaƒ na∏o˝onych
ustawà na Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzania emisjami. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Aktualizacja list projektów kluczowych
31 lipca 2009 roku zakoƒczy∏a si´
kolejna aktualizacja projektów
kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko

Zgodnie z zapowiedziami na stronie
internetowej Ministerstwa Ârodo-

wiska og∏oszona zosta∏a zaktualizowana lista projektów kluczowych
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. Na liÊcie znalaz∏o si´ 386 przedsi´wzi´ç o orientacyjnej ca∏kowitej wartoÊci oko∏o
206,04 mld z∏otych. Lista podsta-

wowa obejmuje 318 projektów, zaÊ
na liÊcie rezerwowej znalaz∏o si´ 68.
Pe∏nà list´ projektów mo˝na zobaczyç na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
■

Tabela 1. Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych
Orientacyjny koszt ca∏kowity
(mln PLN)

Liczba projektów
Lista
Lista
podstawowa rezerwowa

318

¸àcznie

68

386

Lista
Lista
podstawowa rezerwowa

157 400,89

48 641,07

¸àcznie

206 041,96

Szacunkowa kwota
dofinansowania (mln PLN)
Lista
Lista
podstawowa rezerwowa

92 395,70

31 779,31

¸àcznie

124 175,01

Tabela 2. Zmiany w kszta∏cie list dokonane w wyniku procesu aktualizacji
Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu
ca∏kowitego (mln PLN)

Szacunkowa kwota
dofinansowania (mln PLN)

Projekty usuni´te

Projekty dodane

Projekty usuni´te

Projekty dodane

Projekty usuni´te

Projekty dodane

8

50

5 085,09

9 063,80

2 321,39

4 976,25

Redakcja
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Op∏aty dotyczàce udost´pniania informacji o Êrodowisku
W po∏owie listopada 2008 r. wesz∏a
w ˝ycie Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze
zmianami), dalej zwana „ustawà”,
która okreÊla w szczególnoÊci
zasady udzia∏u spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz zasady
i tryb post´powania w sprawach
udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego ochronie, ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko, a tak˝e
w sprawach transgranicznego
oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Ponadto ustawa reguluje omawiane
w niniejszym artykule kwestie,
dotyczàce op∏at za udost´pnianie
informacji o Êrodowisku i jego
ochronie.

ochronie w siedzibie organu administracji oraz (ii) czynienie tego w siedzibie organu administracji i (iii)
zamieszczenie wnioskowanej informacji w publicznie dost´pnym wykazie prowadzonym przez organ, do
którego wp∏ynà∏ wniosek.

✔

WA˚NE!

Siedzibà organu administracji jest
w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1
ustawy pomieszczenie organu zobowiàzanego do zamieszczenia konkretnej informacji w publicznie dost´pnym wykazie.

Odp∏atne mo˝e byç zatem:
➢ udost´pniane informacji o Êrodowisku i jego ochronie w innej
formie ni˝ ich wyszukiwanie lub
przeglàdanie,
➢ wyszukiwanie i przeglàdanie
informacji o Êrodowisku i jego
ochronie poza siedzibà organu
administracji.

Wyszukiwanie informacji
Ustawa w przepisie art. 26 ust. 1
wprowadza regu∏´, zgodnie z którà
wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu administracji dokumentów zawierajàcych informacje
o Êrodowisku i jego ochronie, wyszczególnionych w publicznie dost´pnym wykazie, jest co do zasady
bezp∏atne.
Omawiajàc zasad´ bezp∏atnego wyszukiwania i przeglàdania dokumentów zawierajàcych informacje
o Êrodowisku i jego ochronie, nale˝y
pami´taç, ˝e przepis art. 26 ust. 1
ustawy wprowadza obiektywne warunki, które muszà byç spe∏nione,
aby wyszukiwanie i przeglàdanie
informacji nie wiàza∏o si´ z koniecznoÊcià uiszczenia op∏at.
Warunki te to: (i) wyszukiwanie i przeglàdanie dokumentów zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego
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Za wyszukiwanie informacji o Êrodowisku i jego ochronie, przekszta∏canie tych informacji w form´ wskazanà we wniosku, sporzàdzenie
kopii dokumentów lub danych oraz
ich przes∏anie zgodnie z przepisem
art. 26 ust. 2 ustawy organ administracji pobiera op∏aty w wysokoÊci
odpowiedniej do poniesionych
kosztów.

✔

WA˚NE!

Op∏aty za wyszukiwanie informacji,
a tak˝e za przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku, sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przes∏anie, pobierane
przez organ administracji rzàdowego
sektora finansów publicznych, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa, z kolei
pobierane przez organ samorzàdowego sektora finansów publicznych
stanowià dochód w∏asny jednostek
samorzàdu terytorialnego.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2009

Zwolnienie od op∏at
Ustawa (w przepisie art. 26 ust. 4)
zwalnia organy administracji z obowiàzku ponoszenia op∏at za wyszukiwanie informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, a tak˝e za przekszta∏canie informacji w form´
wskazanà we wniosku, sporzàdzanie
kopii dokumentów lub danych oraz
ich przes∏anie organom administracji
w znaczeniu ustawowym.
Przez organy administracji zwolnione z obowiàzku ponoszenia
op∏at nale˝y rozumieç:
➢ ministrów, centralne organy administracji rzàdowej, wojewodów,
dzia∏ajàce w ich lub we w∏asnym
imieniu inne terenowe organy
administracji rzàdowej, organy jednostek samorzàdu terytorialnego,
➢ inne podmioty, gdy sà powo∏ane
z mocy prawa lub na podstawie
porozumieƒ do wykonywania
zadaƒ publicznych dotyczàcych
Êrodowiska i jego ochrony.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e zwolnienie
organów administracji z obowiàzku
ponoszenia op∏at za wyszukiwanie
informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, a tak˝e za przekszta∏canie
informacji w form´ wskazanà we
wniosku, sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przes∏anie skonstruowane jest w ustawie
w sposób doÊç ogólny.
Mo˝e to z praktycznego punktu
widzenia powodowaç sytuacj´, i˝
organ prowadzàcy post´powanie
w sprawie, do której rozstrzygni´cia
sà potrzebne informacje o stanie
i ochronie Êrodowiska, niekoniecznie
musi si´ zwracaç do organu prowadzàcego publicznie dost´pny wykaz,
ale do ka˝dego, w posiadaniu którego informacje si´ znajdujà, a to
wydaje si´ kosztowne i nie do koƒca
przemyÊlane.
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

Wniesienie o udzielenie informacji
o Êrodowisku i jego ochronie do
organu, który nimi dysponuje, ale nie
prowadzi publicznie dost´pnego wykazu spowoduje, ˝e b´dzie on musia∏
wyszukaç te informacje i je przetworzyç, kiedy organ prowadzàcy wykaz
móg∏by to zrobiç bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Stosownie do ustawy udost´pnienie
informacji znajdujàcych si´ w posiadaniu innego organu ni˝ zobowiàzany do zamieszczenia ich w publicznie dost´pnym wykazie – chocia˝by w przypadku decyzji wydanych
przez organy ochrony Êrodowiska,
znajdujàcych si´ w posiadaniu innych
organów ni˝ te, które je wyda∏y –
b´dzie mog∏o mieç miejsce odp∏atnie, poniewa˝ ich udost´pnienie
b´dzie wymaga∏o wyszukania,
a udost´pnienie b´dzie nast´powa∏o
w siedzibie innego organu ni˝ prowadzàcy wykaz publicznie dost´pnych informacji.
WysokoÊç op∏at
Zgodnie z ustawà górne jednostkowe stawki op∏at pobieranych przez
organy administracji za wyszukiwanie informacji oraz za przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà
we wniosku, sporzàdzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich
przes∏anie sà nast´pujàce:
➢ za wyszukiwanie informacji: 10 z∏,
je˝eli wymaga wyszukiwania
do dziesi´ciu dokumentów; powy˝sza op∏ata jest wy˝sza nie
wi´cej ni˝ o 1 z∏ za ka˝dy kolejny dokument, je˝eli informacja
wymaga wyszukiwania wi´cej
ni˝ dziesi´ciu dokumentów;
➢ za przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku:
3 z∏ za ka˝dy informatyczny
noÊnik danych;
➢ za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4):
– za stron´ kopii czarno-bia∏ej
– 0,60 z∏,
www.dashofer.pl

– za stron´ kopii kolorowej – 6 z∏.
Za przes∏anie kopii dokumentów
lub danych drogà pocztowà pobiera
si´ op∏at´ za przesy∏k´ danego
rodzaju i danej kategorii wagowej
w wysokoÊci podanej w obowiàzujàcym cenniku powszechnych us∏ug
pocztowych operatora publicznego
w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (tekst jednolity: Dz.U.
z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze
zmianami), zwi´kszonà o:
➢ za kopi´ dokumentów lub danych
w formie wydruku lub kserokopii – nie wi´cej ni˝ 4 z∏;
➢ za kopi´ dokumentów lub danych
na informatycznym noÊniku
danych dostarczonym przez
podmiot ˝àdajàcy informacji –
nie wi´cej ni˝ 10 z∏.
Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska
Zgodnie z przepisem art. 28 ustawy
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli (uwzgl´dniajàc
okolicznoÊç, i˝ op∏aty te nie powinny
stanowiç przeszkody w dost´pie do
informacji, czyli nie powinny byç
wygórowane) w drodze rozporzàdzenia:
➢ szczegó∏owe stawki op∏at pobieranych przez organy administracji za wyszukiwanie informacji,
a tak˝e za przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà we
wniosku, sporzàdzanie kopii
dokumentów lub danych oraz
ich przes∏anie;
➢ wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏at pobieranych przez
organy administracji za wyszukiwanie informacji, a tak˝e za
przekszta∏canie informacji w form´
wskazanà we wniosku, sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przes∏anie;
➢ terminy i sposób uiszczania
op∏at pobieranych przez organy
administracji za wyszukiwanie

informacji, a tak˝e za przekszta∏canie informacji w form´
wskazanà we wniosku, sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przes∏anie;
➢ sposób naliczania op∏at pobieranych przez organy administracji
za wyszukiwanie informacji,
a tak˝e za przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà we
wniosku, sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przes∏anie, z uwzgl´dnieniem
przekszta∏cenia informacji w form´ wskazanà we wniosku.

✔

WA˚NE!

Powy˝sze rozporzàdzenie do dnia
dzisiejszego nie zosta∏o opublikowane
w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z regu∏ami przejÊciowymi,
zawartymi w art. 173 ust. 1 ustawy,
dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane mi´dzy innymi na
podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ustawy,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
W zwiàzku z tym w okresie przejÊciowym b´dà obowiàzywaç rozwiàzania wynikajàce z Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego
ochronie oraz sposobu uiszczania
op∏at (Dz.U. z 2007 r. Nr 114,
poz. 788).
■
adwokat
dr Micha∏ Kuliƒski

§
–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze
zmianami).

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2009

5

Nr 8/2009

!

Temat numeru

Baterie i akumulatory – op∏aty wynikajàce z nowej ustawy
24 kwietnia 2009 r. zosta∏a przyj´ta Ustawa o bateriach i akumulatorach. Wykorzystuje ona sprawdzony instrument finansowo-prawny w postaci op∏aty produktowej i op∏aty depozytowej,
jak równie˝ op∏aty którà musi
uiÊciç wprowadzajàcy sprz´t.

Przedmiot ustawy
Ustawa o bateriach i akumulatorach (zwana dalej ustawà) znajduje
zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do
obrotu, niezale˝nie od ich kszta∏tu,
pojemnoÊci, masy, sk∏adu materia∏owego, sposobu u˝ycia oraz niezale˝nie od tego, czy stanowià
przynale˝noÊç albo cz´Êç sk∏adowà
urzàdzenia lub dodatek do innych
produktów.
Poniewa˝ mamy do czynienia z regulacjà prewencyjnà, ustawa odnosi
si´ do baterii i akumulatorów we
wszystkich fazach ich istnienia –
zarówno gdy stanowià produkt, jak
i wtedy, gdy stanowià odpad.
Op∏ata produktowa
Ustawa wykorzystuje sprawdzony
instrument finansowo-prawny w postaci op∏aty produktowej. Inaczej
jednak okreÊlono przes∏anki powstania obowiàzku wniesienia takiej
op∏aty. Nie jest to obecnie powiàzane z obowiàzkiem osiàgania
poziomów odzysku czy recyklingu.
Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory przenoÊne jest zobowiàzany
do osiàgni´cia poziomów zbierania
– choç nale˝y pami´taç, ˝e dotyczy
to tylko tzw. baterii i akumulatorów przenoÊnych. Mechanizm jest
jednak bardzo podobny.

6

✔

Niewype∏nienie obowiàzku osiàgni´cia poziomu zbierania rodzi obowiàzek wniesienia op∏aty produktowej.

Mechanizm ustalania
rocznych poziomów
Odmiennie ni˝ w dotychczasowych
przepisach skonstruowano natomiast mechanizm ustalania rocznych
poziomów. Jak wiadomo, by∏o to
przedmiotem regulacji za∏àcznika
nr 4 Ustawy z 2001 roku o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami i op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej.
Obecnie nale˝y to do kompetencji
ministra. Minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, roczne poziomy zbierania zu˝ytych baterii przenoÊnych
i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych w poszczególnych latach,
uwzgl´dniajàc:
➢ koniecznoÊç osiàgni´cia do
26 wrzeÊnia 2012 r. poziomu
zbierania w wysokoÊci co najmniej 25% oraz do 26 wrzeÊnia
2016 r. i w kolejnych latach –
w wysokoÊci co najmniej 45%,
➢ potrzeb´ stopniowego tworzenia krajowego systemu zbierania
zu˝ytych baterii przenoÊnych
i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych oraz zwi´kszania jego
efektywnoÊci,
➢ dzia∏ania na rzecz konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki oraz
koniecznoÊç realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.

✔

Obliczanie op∏aty
produktowej

PAMI¢TAJ!

WA˚NE!

Rozporzàdzenie b´dzie mog∏o zostaç
wydane w roku 2010.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2009

Rozliczenie wykonania obowiàzku
zapewnienia wymaganego poziomu zbierania b´dzie nast´powaç na
koniec roku kalendarzowego. Podstaw´ obliczenia ewentualnej op∏aty
produktowej stanowi masa zebranych zu˝ytych baterii przenoÊnych
i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych. Op∏ata produktowa powinna
byç wp∏acana na odr´bny rachunek
bankowy urz´du marsza∏kowskiego
w terminie do 15 marca roku nast´pujàcego po roku, którego op∏ata
dotyczy.
Nale˝nà op∏at´ produktowà oblicza
si´ jako iloczyn stawki op∏aty produktowej i ró˝nicy mi´dzy masà
zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych akumulatorów przenoÊnych,
jakà nale˝y zebraç, aby osiàgnàç
wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masà
zebranych w tym roku zu˝ytych
baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych.

✔

UWAGA!

Stawka op∏aty produktowej dla zu˝ytych baterii przenoÊnych i zu˝ytych
akumulatorów przenoÊnych wynosi
od 0,80 z∏ do 12 z∏ za kilogram.
Szczegó∏owy taryfikator wymaga
jednak ustalenia w drodze aktu wykonawczego.

Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawki op∏at produktowych, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zró˝nicowania
tych op∏at z uwagi na rodzaje zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów oraz koszty zbierania i recyklingu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych
akumulatorów.

www.dashofer.pl
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Niewywiàzanie si´
z obowiàzku
Mechanizm kontrolny jest zbli˝ony
do dotychczasowego. W razie stwierdzenia, ˝e wprowadzajàcy baterie
przenoÊne lub akumulatory przenoÊne, mimo cià˝àcego obowiàzku,
nie dokona∏ op∏aty produktowej lub
dokona∏ wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej, marsza∏ek województwa wydaje decyzj´, w której
okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u
op∏aty produktowej.
W przypadku niewykonania tej
decyzji, marsza∏ek województwa
ustala dodatkowà op∏at´ produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej
50% kwoty niewp∏aconej op∏aty
produktowej. Czyni to oczywiÊcie
w formie odr´bnej decyzji.
Do op∏at produktowych stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u III
Ustawy z 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym, ˝e uprawnienia organów
podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi województwa.
Op∏ata depozytowa
Op∏ata depozytowa by∏a znana
z dotychczasowych przepisów
(Ustawa z 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
i op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej przed ostatnimi zmianami).
Instrument ten zyska∏ jednak obecnie nowy kszta∏t prawny. W szczególnoÊci wyraênie podkreÊlono
ró˝nice mi´dzy op∏atà depozytowà,
jako daninà publicznà, a kaucjà, jako
instrumentem cywilno-prawnym.
W starym stanie prawnym nie by∏o
to oczywiste ze wzgl´du na brak
przepisów dotyczàcych przeznaczenia op∏aty depozytowej.

akumulatorów samochodowych
kwasowo-o∏owiowych, baterii przemys∏owych kwasowo-o∏owiowych
lub akumulatorów przemys∏owych
kwasowo-o∏owiowych jest zobowiàzany do pobrania od kupujàcego
op∏aty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, je˝eli przy sprzeda˝y tych baterii lub akumulatorów
kupujàcy nie przekaza∏ mu zu˝ytych baterii lub zu˝ytych akumulatorów. Przyjàç przy tym nale˝y, ˝e
mogà to byç dowolne baterie lub
akumulatory spoÊród wymienionych
powy˝ej.
Sprzedawca detaliczny jest w opisanym przypadku zobowiàzany
równie˝, w terminie 30 dni od dnia
pobrania op∏aty depozytowej, do
zwrotu pobranej op∏aty depozytowej (i potwierdzenia jej zwrotu), o ile
kupujàcy dostarczy mu odpowiednie zu˝yte baterie lub akumulatory.

✔

UWAGA!

Sprzedawca detaliczny jest zobowiàzany do przechowywania dokumentu
potwierdzajàcego pobranie op∏aty
depozytowej i dokumentu potwierdzajàcego zwrot op∏aty depozytowej przez 5 lat, liczàc od koƒca roku
kalendarzowego, którego dotyczà.

Op∏ata depozytowa
a likwidacja zak∏adu
Je˝eli zwrot pobranej op∏aty depozytowej przez sprzedawc´ detalicznego jest niemo˝liwy z powodu jego
likwidacji, upad∏oÊci albo przerwy
w wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, jego obowiàzki przejmuje wprowadzajàcy do obrotu.
Przyj´cie odpadów oraz zwrot
op∏aty powinien nastàpiç wówczas
w terminie 45 dni w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.

Obowiàzki sprzedawcy
detalicznego

Regulacje prawne

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-o∏owiowych,

Przewidziano dodatkowo szereg
delegacji ustawowych w celu uÊciÊ-
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lenia przepisów. Powoduje to jednak obecnie brak mo˝liwoÊci pe∏nej
prezentacji przyj´tych rozwiàzaƒ.
Po pierwsze minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór dokumentu
potwierdzajàcego pobranie op∏aty
depozytowej i dokumentu potwierdzajàcego zwrot op∏aty depozytowej,
kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia
dokumentów oraz zapewnienia prawid∏owego gospodarowania wp∏ywami z op∏at depozytowych.
Po drugie ustawa stanowi, ˝e stawka
op∏aty depozytowej wynosi od 30
do 50 z∏ za sztuk´ baterii samochodowej kwasowo-o∏owiowej i akumulatora samochodowego kwasowo-o∏owiowego oraz baterii
przemys∏owej kwasowo-o∏owiowej i akumulatora przemys∏owego
kwasowo-o∏owiowego.
Szczegó∏owy taryfikator ustali jednak minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki,
w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏aty depozytowej, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zró˝nicowania tych
op∏at ze wzgl´du na rodzaj zu˝ytych baterii kwasowo-o∏owiowych
lub zu˝ytych akumulatorów kwasowo-o∏owiowych.
Ponadto sprzedawca detaliczny
zobowiàzany do pobierania op∏at
zosta∏ zobligowany do przekazywania nieodebranej op∏aty depozytowej na odr´bny rachunek bankowy
urz´du marsza∏kowskiego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci, w terminie
do 15 marca roku nast´pujàcego po
roku, w którym nastàpi∏o pobranie
op∏aty.
JednoczeÊnie wprowadzono obowiàzek sk∏adania marsza∏kowi corocznych sprawozdaƒ dotyczàcych
wysokoÊci pobranej op∏aty depozytowej i przekazanej nieodebranej
op∏aty depozytowej.
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Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska ma okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wzór sprawozdania oraz
sposób jego przekazywania, kierujàc si´ potrzebà ujednolicenia sprawozdaƒ oraz u∏atwieniem przekazywania tych sprawozdaƒ marsza∏kowi województwa.
Wp∏ywy z op∏at
Marsza∏ek województwa prowadzi
odr´bny rachunek bankowy w celu
gromadzenia i przekazywania wp∏ywów z op∏aty produktowej, dodatkowej op∏aty produktowej, Êrodków
przekazywanych przez wprowadzajàcych baterie lub akumulatory
przeznaczone na finansowanie kampanii publicznych oraz nieodebranej op∏aty depozytowej.
Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i Êrodków,
o których mowa powy˝ej, w wysokoÊci 5% stanowià dochody bud˝etu
samorzàdu województwa. Pozosta∏e
wp∏ywy z tytu∏u op∏at i Êrodków,
powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych,
stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
Op∏ata rejestrowa
Wpis do rejestru wprowadzajàcego
baterie lub akumulatory podlega
op∏acie rejestrowej. Wprowadzajàcy
baterie lub akumulatory do∏àcza do
wniosku uwierzytelnionà kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty rejestrowej.
Op∏aty rejestrowej nie uiszcza wprowadzajàcy baterie lub akumulatory
wpisany do rejestru, o którym mowa

w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 70,
poz. 631, ze zm.), który sk∏adajàc
wniosek o wpis do rejestru, przed∏o˝y informacj´ potwierdzajàcà
dobrowolny udzia∏ w systemie
ekozarzàdzania i audytu (EMAS).

✔

WA˚NE!

Op∏ata rejestrowa nie dotyczy prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów.

przy czym dla mikroprzedsi´biorców górna stawka tych op∏at wynosi 200 z∏.
Szczegó∏owe zasady okreÊli akt
wykonawczy do ustawy. Minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych ma okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç stawek op∏aty
rejestrowej i op∏aty rocznej.
Termin obowiàzywania
ustawy

Op∏ata roczna
Wprowadzajàcy baterie lub akumulatory wpisany do rejestru uiszcza,
w terminie do koƒca lutego ka˝dego
roku, op∏at´ rocznà na odr´bny rachunek bankowy G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska. Op∏aty
rocznej nie uiszcza si´ w roku,
w którym zosta∏a uiszczona op∏ata
rejestrowa. Op∏aty rocznej nie uiszcza te˝ wprowadzajàcy baterie lub
akumulatory, który jest jednoczeÊnie wprowadzajàcym sprz´t i jest
zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 Ustawy z 2005 r.
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym, który sk∏adajàc
wniosek o wpis do rejestru, przed∏o˝y informacj´ o numerze rejestrowym, nadanym zgodnie z przepisami o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawa obowiàzuje od 12 czerwca
2009 roku, przy czym 1 stycznia
2010 r. wchodzà w ˝ycie m.in.:
➢ art. 32-43, które dotyczà szeregu
obowiàzków wprowadzajàcego
do obrotu – w tym wnoszenia
op∏aty produktowej,
➢ art. 53-56, które dotyczà op∏aty
depozytowej.
1 maja 2010 r. wchodzi w ˝ycie
art. 111 pkt 14, który dotyczy uchylenia art. 30 Ustawy z 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej. Przedmiotem
tego przepisu jest przeznaczenie
wp∏ywów z op∏aty produktowej. ■
Jan Jerzmaƒski
dr nauk prawnych

Stawki op∏aty rejestrowej
i op∏aty rocznej
Górne stawki op∏aty rejestrowej
i op∏aty rocznej wynoszà 1 000 z∏,

§
–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz.U.
z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

Finanse
Dotacje dla MÂP w zakresie wsparcia systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego w POIiÂ
Na posiedzeniu cz∏onków Komitetu Koordynacyjnego Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013, które odby∏o si´ 8 lipca
2009 roku, podj´to Uchwa∏´
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w sprawie zmiany za∏àcznika do
Uchwa∏y Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 18 grudnia
2007 roku w sprawie przyj´cia
Linii demarkacyjnej mi´dzy Prog-
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ramami Operacyjnymi Polityki
SpójnoÊci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
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Brak ograniczeƒ
kwotowych dla MÂP
z niektórych regionów
Wprowadzone zmiany majà za
zadanie umo˝liwiç realnà aplikacj´
o Êrodki w ramach dzia∏ania 4.1.
POIiÂ „Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego” przedsi´biorstwom z sektora MÂP w województwach, w których nie mogà
realizowaç tego typu projektów
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
W ramach POIiÂ wspierane b´dà
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa.
Zosta∏y zniesione ograniczenia kwo-

towe dla MÂP z regionów, w których nie ma mo˝liwoÊci wsparcia
projektów z zakresu systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego. Dotyczy to województw: mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, warmiƒsko-mazurskiego, wielkopolskiego.
Przedsi´biorcy z sektora MÂP
z wymienionych województw mogà
aplikowaç o dotacje na projekty
zwiàzane z realizacjà systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego. Dla
MÂP z pozosta∏ych regionów minimalna wartoÊç projektu nadal b´dzie
wynosiç 8 mln z∏.

Nabór wniosków
do dzia∏ania 4.1.
Kolejna tura naboru wniosków powinna zostaç uruchomiona jeszcze
w bie˝àcym kwartale.
Maksymalny poziom
dofinansowania
z funduszy UE
Poziom dofinansowania mo˝e wynieÊç do 50% wydatków kwalifikowanych, ale nie mo˝e przekroczyç
400 tys. z∏.
■
Redakcja

Finanse
Nabór wniosków – likwidacja skutków powodzi
W celu zwi´kszenia poziomu
ochrony przed skutkami zagro˝eƒ naturalnych oraz powa˝nych
awarii, usuwania ich skutków
oraz wzmocnienia wybranych
elementów zarzàdzania Êrodo-

wiskiem powsta∏ Program dla
przedsi´wzi´ç w zakresie zarzàdzania zasobami i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom Êrodowiska.
Program ten b´dzie wdra˝any
do 2012 roku.

Prognozowany bud˝et programu ze
Êrodków NFOÂiGW na lata 2009-2011 wynosi ∏àcznie 50 100 tys. z∏,
zgodnie z poni˝szà tabelà.

Tabela 1. Bud˝et programu na lata 2009-2011
Nazwa programu
priorytetowego:
Bud˝et programu
priorytetowego (dane tys. z∏)

Zarzàdzania zasobami i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom Êrodowiska
2009

2010

2011

Razem

I. Planowane zobowiàzania
(kwota planowanych do zawarcia
w danym roku umów)

16 700,00

16 700,00

16 700,00

50 100,00

II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ
z poz. I w 2009 roku

15 700,00

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ
z poz. I w 2010 roku

1 000,00

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ
z poz. I w 2011 roku

15 700,00
15 700,00
1 000,00

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ
z poz. I na dalsze lata

Termin sk∏adania
wniosków i procedura
wyboru przedsi´wzi´ç
Sk∏adanie wniosków odbywaç si´
b´dzie w drodze naboru ciàg∏ego.
www.dashofer.pl

Wnioski rozpatrywane b´dà w kolejnoÊci wp∏ywu do NFOÂiGW. KolejnoÊç z∏o˝enia kompletnego wniosku
o dofinansowanie w ramach przyj´tego limitu Êrodków b´dzie decydowaç o udzieleniu dofinansowania.

16 700,00
15 700,00

16 700,00

1 000,00

1 000,00

Warunki dofinansowania
Formy dofinansowania to:
➢ dotacje,
➢ przekazanie Êrodków.
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Maksymalny dopuszczalny limit
dofinansowania to 100% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia
(z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych udzielania pomocy publicznej).

6. Realizacja przedsi´wzi´ç w zakresie metod i narz´dzi do analizowania zagro˝eƒ powodowanych zdarzeniami naturalnymi
lub powa˝nymi awariami.
Koszty kwalifikowane

Finansowanie b´dzie si´ odbywaç
po zakoƒczeniu elementu/etapu prac.
Podstawà b´dà protoko∏y odbioru
robót oraz dokumenty finansowe potwierdzajàce poniesienie nak∏adów.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
1. Budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagro˝eƒ naturalnych i stwarzanych powa˝nymi
awariami, w tym wyposa˝enie
w specjalistyczny sprz´t.
2. Zakupy specjalistycznego sprz´tu,
niezb´dnego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych
oraz usuwania skutków zagro˝eƒ naturalnych i powa˝nych
awarii, np. samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody
ratowniczo-gaÊnicze, pompy,
∏odzie, sprz´t zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, noÊniki
kontenerów z innym sprz´tem
specjalistycznym.
3. Wsparcie techniczne krajowego
systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaÊniczego w zakresie ratownictwa
ekologicznego i chemicznego.
4. Profilaktyka zdrowotna dzieci
z obszarów, na których wyst´pujà przekroczenia standardów
jakoÊci Êrodowiska.
5. Usuwanie awarii i zniszczeƒ
obiektów ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.

Koszty bezpoÊrednie:
1) Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeƒ.
2) Us∏ugi obce, doradztwo techniczne.
3) Podró˝e s∏u˝bowe.
4) Dojazd i pobyt dzieci z obszarów, na których wyst´pujà przekroczenia standardów jakoÊci
Êrodowiska.
5) Koszty amortyzacji Êrodków
trwa∏ych bezpoÊrednio wykorzystywanych do przygotowania i realizacji przedsi´wzi´cia,
zakupionych ze Êrodków w∏asnych beneficjenta.
Koszty dostaw i zakupów:
1) Dostawy lub zakup urzàdzeƒ,
inwentarzowego wyposa˝enia
technologicznego i sprz´tu,
b´dàcych Êrodkami trwa∏ymi.
2) Nabycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych: patentów, licencji.
3) Zakup specjalistycznego sprz´tu,
niezb´dnego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych
oraz usuwania skutków zagro˝eƒ naturalnych i powa˝nych
awarii, np. samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa
ekologicznego, samochodów
ratowniczo-gaÊniczych, pomp,
∏odzi, sprz´tu zaplecza socjalnego
dla ewakuowanych, noÊników
kontenerów z innym sprz´tem
specjalistycznym.
4) Wsparcie techniczne krajowego

systemu ratownictwa kryzysowego oraz ratowniczo-gaÊniczego w zakresie ratownictwa
ekologicznego i chemicznego.
Koszty robót:
1) Przygotowanie terenu i zaplecza
budowy oraz jego likwidacja.
2) Roboty demonta˝owe i rozbiórkowe.
3) Roboty ziemne i budowlano-monta˝owe (budowa, rozbudowa,
modernizacja obiektów technologicznych, zespo∏ów obiektów,
budynków, sieci).
4) Budowa i modernizacja stanowisk do analizowania i prognozowania zagro˝eƒ naturalnych
i stwarzanych powa˝nymi awariami.
5) Monta˝ urzàdzeƒ, wyposa˝enia,
sprz´tu i aparatury.
Koszty pozosta∏e:
1) Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli beneficjentowi nie przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego
lub ubiegania si´ o zwrot VAT-u.
2) Opracowanie metod i narz´dzi
do analizowania zagro˝eƒ powa˝nymi awariami.
3) Organizacja szkoleƒ i warsztatów.

✔

WA˚NE!

Do kosztu kwalifikowanego przedsi´wzi´cia nie mo˝na zaliczyç kosztów
odbudowy instalacji, a tak˝e prac budowlano-monta˝owych, koniecznych
do likwidacji zniszczeƒ, refundowanych przez firmy ubezpieczeniowe. ■

Redakcja

Finanse
Rozliczanie si´ ze zu˝ytej wody
Czasami du˝y problem sprawia
rozliczenie si´ ze wspólnotà mieszkaniowà, w przypadku wynajmu
mieszkania osobom trzecim.

10

Problem pojawia si´ szczególnie
w sytuacji, gdy w lokalu nie ma
wodomierzy.
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Zasady rozliczania si´ ze zu˝ytej
wody mo˝na znaleêç poÊrednio
w Ustawie z dnia 24 czerwca 2004 r.
o w∏asnoÊci lokali (Dz.U. z 2005 r.
www.dashofer.pl
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Nr 80, poz. 903 ze zm.). Ustawa ta
przewiduje, ˝e ka˝dy w∏aÊciciel ponosi koszty zwiàzane z utrzymaniem swojego lokalu. Jest on zobowiàzany utrzymywaç lokal w nale˝ytym stanie, przestrzegaç porzàdku
domowego czy uczestniczyç w kosztach zarzàdu, zwiàzanych z utrzymaniem nieruchomoÊci wspólnej.
Musi równie˝ korzystaç z niej
w sposób nieutrudniajàcy korzystania przez innych wspó∏w∏aÊcicieli
oraz wspó∏dzia∏aç z nimi w celu
ochrony wspólnego dobra.
W∏aÊciciela obcià˝ajà wi´c wydatki
zwiàzane z utrzymaniem lokalu,
a zatem koszty dostawy mediów
i Êwiadczeƒ (np. doprowadzanie wody i odprowadzanie Êcieków, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody)
oraz wywóz odpadów. Obcià˝ajà
go równie˝ koszty zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà, na które sk∏adajà
si´ np. op∏aty za dostaw´ energii
elektrycznej i cieplnej, gazu i wody
w cz´Êci dotyczàcej nieruchomoÊci
wspólnej, wydatki na remonty i bie˝àcà konserwacj´ etc.
Za cz´Êç Êwiadczeƒ dostarczanych
bezpoÊrednio do lokali w∏aÊciciel
rozlicza si´ z dostawcà indywidualnie,
za inne – za poÊrednictwem zarzàdu
wspólnoty czy zarzàdcy wspólnoty.
Nie zawsze jest mo˝liwe rozliczenie

si´ ze Êwiadczeƒ wed∏ug wielkoÊci
udzia∏ów. Jego podstawà mo˝e byç
równie˝ liczba lokali i osób zamieszkujàcych na sta∏e w danym mieszkaniu.

✔

WA˚NE!

W przypadku wspólnot mieszkaniowych metoda rozliczenia zu˝ycia
wody jest okreÊlona w regulaminie
przyjmowanym w drodze uchwa∏y
przez w∏aÊcicieli lokali.

W tych wspólnotach, w których
w∏aÊciciele nie przyj´li regulaminu
rozliczeƒ kosztów zu˝ycia wody,
zarzàdca powinien wyjaÊniç w zestawieniu przekazanym mieszkaƒcom metod´ liczenia.
W budynkach, w których sà za∏o˝one liczniki (np. wodomierze),
zu˝ycie wody okreÊla si´ wed∏ug
odczytów lokalowych. Dodatkowo
p∏aci si´ za wod´ zu˝ytà na wspólne
cele (proporcjonalnie do posiadanych udzia∏ów).
W budynkach, w których nie zainstalowano wodomierzy, do rozliczeƒ
indywidualnych stosuje si´ Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreÊlenia przeci´tnych norm zu˝ycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70)
oparte na przeci´tnych normach

zu˝ycia wody na jednego mieszkaƒca w gospodarstwach domowych, w zale˝noÊci od standardów
mieszkania. W przypadku, gdy
w lokalu nie znajduje si´ wodomierz,
w∏aÊciciel lokalu rozlicza si´ ze
zu˝ytej wody rycza∏tem wyznaczonym za pomocà klucza dotyczàcego liczby osób zamieszkujàcych
w lokalu.
Rozporzàdzenie to okreÊla równie˝
przeci´tne normy zu˝ycia wody dla
poszczególnych odbiorców us∏ug.
Normy te okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. Podzielone sà na nast´pujàce cz´Êci:
1. Gospodarstwa domowe
2. Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
3. Us∏ugi
4. Fermy i obiekty inwentarskie
5. Obs∏uga pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
6. Zak∏ady przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
7. Roboty budowlane
8. Chemiczna ochrona roÊlin
9. Obiekty wojskowe resortów
obrony i spraw wewn´trznych
Poni˝ej przedstawiamy trzy pierwsze cz´Êci.

1. Przeci´tne normy zu˝ycia wody na jednego mieszkaƒca w gospodarstwach domowych
Przeci´tne normy zu˝ycia wody
Lp.

Wyposa˝enie mieszkania w instalacje

1

Wodociàg bez ubikacji i ∏azienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego

2

dm3/mieszkaƒca m3/ mieszkaƒca
x dob´
x miesiàc
30

0,9

Wodociàg, ubikacja bez ∏azienki

50-60*

1,5-1,8*

3

Wodociàg, zlew kuchenny, WC, brak ∏azienki i ciep∏ej wody

70-90*

2,10-2,70*

4

Wodociàg, ubikacja, ∏azienka, lokalne êród∏o ciep∏ej wody (piecyk w´glowy,
gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)

80-100*

2,4-3,0*

5

Wodociàg, ubikacja, ∏azienka, dostawa ciep∏ej wody do mieszkania
(z elektrociep∏owni, kot∏owni osiedlowej lub blokowej)

140-160*

4,2-5,4*

* WartoÊci ni˝sze odnoszà si´ do budynków pod∏àczonych do zbiorników bezodp∏ywowych na terenach nieskanalizowanych,
a wartoÊci wy˝sze odnoszà si´ do budynków pod∏àczonych do sieci kanalizacyjnych.
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2. Przeci´tne normy zu˝ycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Lp.

1

Wyszczególnienie

Ogródek przydomowy, dzia∏ka rekreacyjna1)
2)

Jednostka
odniesienia
(j.o.)

Przeci´tne
normy zu˝ycia
wody
dm3/j.o. x dob´

m2

2,5

2

2

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych

m

4,0

3

Pieczarkarnie3)

m2

5,0

Przyjmuje si´, ˝e przeci´tnie podlewanie upraw odbywa si´ w ciàgu:
15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09.
2)
20 dni/m-c w ciàgu ca∏ego roku.
3)
30 dni/m-c w ciàgu ca∏ego roku.
1)

3. Przeci´tne normy zu˝ycia wody w us∏ugach
Lp.

Rodzaj zak∏adu

I.

Ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna

1

˚∏obki

Jednostka
odniesienia
(j.o.)

a) dzienne

Przeci´tne normy zu˝ycia wody
dm3/j.o. x dob´ m3/j.o. x miesiàc

1 dziecko

130

3,9

jw.

150

4,5

jeden zatrudniony

16

0,48

b) tygodniowe
2

Przychodnie lekarskie, oÊrodki zdrowia

3

Izby porodowe

1 ∏ó˝ko

500

15,0

4

Szpitale ogólne wielooddzia∏owe

1 ∏ó˝ko

650

19,5

5

Sanatoria z hydroterapià

jw.

700

21,0

6

Apteki

1 zatrudniony

100

3,0

7

Domy ma∏ego dziecka, rencisty i pomocy spo∏ecznej

1 ∏ó˝ko

175

5,3

1 dziecko

40,0

1,0

jw.

150,0

4,5

a) bez sto∏ówki

1 uczeƒ

15,0

0,45

b) ze sto∏ówkà

jw.

25,0

0,8

1 uczeƒ (student)

15,0

0,45

jw.

25,0

0,8

jw.

100

2,4

1 uczeƒ

100

2,4

a) bez sto∏ówki

jw.

15,0

0,45

b) ze sto∏ówkà

jw.

25,0

0,80

1 ∏ó˝ko

80,0

2,4

jw.

160,0

4,8

II. OÊwiata i nauka
8

Przedszkola
a) dzienne
b) tygodniowe, miesi´czne

9

Szko∏y

10 Szko∏y zawodowe i szko∏y wy˝sze
a) bez laboratoriów
b) z latoratoriami
11 Internaty i domy studenckie
12 Szko∏y z internatami
13 Placówki wychowania pozaszkolnego

14 Zak∏ady opiekuƒczo-wychowawcze (domy dziecka,
pogotowia opiekuƒcze, oÊrodki szkoleniowo-wychowawcze)
a) bez natrysków
b) z natryskami

12
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Lp.

Jednostka
odniesienia
(j.o.)

Rodzaj zak∏adu

Przeci´tne normy zu˝ycia wody
dm3/j.o. x dob´ m3/j.o. x miesiàc

15 Instytuty i placówki naukowo-badawcze
a) bez laboratoriów

1 zatrudniony

15,0

0,45

jw.

25,0

0,80

1 zwiedzajàcy

10,0

0,3

1 miejsce

12,0

0,36

18 Teatry

jw.

15,0

0,45

19 Domy kultury

jw.

15,0

0,45

1 korzystajàcy

15,0

0,45

1 miejsce nocleg.

200,0

6,0

a) z zapleczem gastronomicz.

jw.

250,0

7,5

Hotele kat. (****)

jw.

150,0

4,5

Hotele kat. (***)

jw.

100,0

3,0

Hotele pozosta∏e

jw.

80,0

2,4

a) kategorii I

jw.

200,0

6,0

b) kategorii II

jw.

150,0

4,5

c) kategorii III

jw.

100,0

3,0

a) kategorii I

jw.

150,0

4,5

b) kategorii II

jw.

100,0

3,0

c) kategorii III

jw.

80,0

2,4

a) kategorii I

jw.

133,0

4,0

b) kategorii II

jw.

100,0

3,0

c) kategorii III

jw.

66,0

2,0

2. Pola biwakowe

jw.

33,0

1,0

1 korzystajàcy

160,0

4,8

1 korzystajàcy

200,0

6,0

jw.

400,0

12,0

1 çwiczàcy

66,0

2,0

1 miejsce

100,0

3,0

29 Bary

jw.

150,0

4,5

30 Kawiarnie, bary kawowe

jw.

25,0

0,8

1 zatrudniony

30,0

0,9

b) z laboratoriami
III. Kultura i sztuka
16 Muzea
17 Kina

20 Biblioteki i czytelnie
IV. Sport i turystyka
21 Hotele i motele kat. lux (*****)

22 Pensjonaty i domy wypoczynkowe

23 Schroniska i domy wycieczkowe

24 Obozowiska turystyczne
1. Campingi

25 P∏ywalnie kryte
26 P∏ywalnie otwarte
a) wyczynowe
b) o wykorzystaniu masowym
27 Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla
çwiczàcych
V.

Handel, gastronomia i us∏ugi

28 Restauracje, jad∏odajnie

31 Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy
tekstylne, odzie˝owe, obuwnicze, galanteria skórzana,
drogeria, butiki itp.)
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Lp.

Rodzaj zak∏adu

Jednostka
odniesienia
(j.o.)

Przeci´tne normy zu˝ycia wody
dm3/j.o. x dob´ m3/j.o. x miesiàc

32 Sklepy ze sprzeda˝à gotowych produktów spo˝ywczych
(sklepy spo˝ywcze, mi´sne itp.)

jw.

40,0

1,2

33 Sklepy z artyku∏ami przetwórstwa spo˝ywczego
(garma˝eryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne)

jw.

40-100*

1,2-3,0

34 Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne

jw.

80,0

2,4

35 Zak∏ady us∏ugowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk)

1 zatrudniony

15,0

0,45

36 Zak∏ady pralnicze

1 kg bielizny
lub odzie˝y

17

37 Zak∏ady fryzjerskie i kosmetyczne

1 zatrudniony

150,0

38 Zak∏ady fotograficzne – fotografia czarno-bia∏a i kolorowa

4,5

Przeci´tne normy zu˝ycia wody ustala si´ indywidualnie,
w oparciu o warunki techniczne i iloÊç zatrudnionych

39 Magle
a) zwyk∏y

1 zatrudniony

50,0

1,5

jw.

150,0

4,5

1 korzystajàcy

200,0

6,0

1 urzàdzenie = 1 wc

100,0

3,0

1 zatrudniony

15,0

0,45

a) w których wymagane jest stosowanie natrysków

jw.

60,0

1,5

b) przy pracach szczególnie brudzàcych lub ze Êrodkami
toksycznymi

jw.

90,0

2,25

b) elektryczno-parowy
40 ¸aênie
41 Szalety publiczne
VI. Zak∏ady pracy
42 Zak∏ady pracy, z wyjàtkiem okreÊlonych w lp. 43
43 Zak∏ady pracy

* W zale˝noÊci od asortymentu sklepu.

Paulina Grabowska

?

Pytania i odpowiedzi
W∏aÊciciel nieruchomoÊci wycià∏ bez zezwolenia drzewo, którego stan stwarza∏ zagro˝enie dla ludzi
i mienia. Czy nale˝y na niego na∏o˝yç kar´ finansowà?

Zgodnie z artyku∏em 83 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.
04.92.880 z póên. zm.) usuni´cie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta na wniosek posiadacza nieruchomoÊci, przy czym zezwolenie
na usuni´cie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomoÊci wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Przepisów tych nie stosuje si´ jednak do drzew i krzewów:
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1) w lasach,
2) owocowych, z wy∏àczeniem
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku
narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobj´tych ochronà krajobrazowà,
3) na plantacjach drzew i krzewów,
4) których wiek nie przekracza
5 lat,
5) usuwanych w zwiàzku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
6) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu z obszarów

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2009

po∏o˝onych mi´dzy linià brzegu
a wa∏em przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano tras´
wa∏u przeciwpowodziowego,
z wa∏ów przeciwpowodziowych
i terenów w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m od stopy wa∏u,
7) które utrudniajà widocznoÊç
sygnalizatorów i pociàgów,
a tak˝e utrudniajà eksploatacj´
urzàdzeƒ kolejowych albo powodujà tworzenie na torowiskach
zasp Ênie˝nych, usuwanych na
podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu,
www.dashofer.pl
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8) stanowiàcych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu,
9) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu ze wzgl´du
na potrzeby zwiàzane z utrzymaniem urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych.
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia
31 stycznia 2008 r. sygn. akt II
OSK 1970/06 usuni´cie drzew
obumar∏ych i zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia w istniejàcych obiektach budowlanych
wymaga uzyskania zezwolenia.
To w∏aÊciwy organ, kompetentny
w zakresie ochrony przyrody, dokonuje oceny, czy wskazane we
wniosku drzewo jest obumar∏e lub
zagra˝a bezpieczeƒstwu. Posiadacz
nieruchomoÊci nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania tego typu ocen i decydowania
o tym, czy i które drzewo nale˝y
usunàç.
Zezwolenie na wyci´cie drzew jest
wyjàtkiem od regu∏y zachowania
drzew jako elementów przyrody,
podlegajàcej ochronie prawnej. Wymierzenie kary za usuni´cie drzew

bez zezwolenia ma charakter obligatoryjny.
Wójt, burmistrz albo prezydent
miasta wymierza administracyjnà
kar´ pieni´˝nà za usuwanie drzew
lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia. Uiszczenie kary powinno zostaç dokonane w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja
ustalajàca wysokoÊç kary sta∏a si´
ostateczna.
Zgodnie z art. 89 ust 1. administracyjnà kar´ pieni´˝nà ustala si´
w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty za
usuni´cie drzew lub krzewów,
ustalonej na podstawie stawek
op∏at dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew, zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska
w sprawie stawek op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew (Dz.U.04.228.2306 z póên.
zm.). Op∏aty za usuni´cie drzew
lub krzewów z terenu uzdrowisk,
obszaru ochrony uzdrowiskowej,
terenu nieruchomoÊci wpisanej do
rejestru zabytków oraz terenów
zieleni sà o 100% wy˝sze od op∏at
ustalonych na podstawie stawek
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

W przypadku, gdy ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub
usuni´tego bez zezwolenia drzewa
jest niemo˝liwe, z powodu wykarczowania pnia i braku k∏ody, dane
do wyliczenia administracyjnej kary
pieni´˝nej ustala si´ na podstawie
informacji zebranych w toku post´powania administracyjnego, powi´kszajàc jà o 50%.
Je˝eli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuni´tego bez zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe,
z powodu braku k∏ody, obwód do
wyliczenia administracyjnej kary
pieni´˝nej ustala si´, przyjmujàc
najmniejszy promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód o 10%.
Gdyby w∏aÊciciel wystàpi∏ o zezwolenie, to nie musia∏aby ponosiç
˝adnych op∏at, z wyjàtkiem op∏aty
skarbowej za wniosek, poniewa˝
zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 nie
pobiera si´ op∏aty za usuni´cie
drzew zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia w istniejàcych
obiektach budowlanych.
■
Redakcja

Co powinno znaleêç si´ we wniosku o wydanie zezwolenia na usuni´cie drzew lub krzewów?
Zgodnie z art. 83 ust. 4 we wniosku
nale˝y umieÊciç takie informacje,
jak:
1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ posiadacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci,
2) tytu∏ prawny w∏adania nieruchomoÊcià,

3) nazw´ gatunku drzewa lub
krzewu,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoÊci 130 cm,
5) przeznaczenia terenu, na którym roÊnie drzewo lub krzew,
6) przyczyn´ i termin zamierzonego
usuni´cia drzewa lub krzewu,

7) wielkoÊç powierzchni, z której
zostanà usuni´te krzewy.
Nale˝y pami´taç tak˝e, ˝e je˝eli
posiadacz nieruchomoÊci nie jest
w∏aÊcicielem, do wniosku musi do∏àczyç zgod´ jej w∏aÊciciela.
■
Redakcja

Jaki jest koszt wydania zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz jego ewentualnej zmiany
i z jakiego aktu prawnego to wynika?
Zgodnie z art. 7 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
(Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z póên.
zm.) przedsi´biorca prowadzàcy
dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania
www.dashofer.pl

odpadów komunalnych od w∏aÊciciela nieruchomoÊci musi uzyskaç
zezwolenie. W tym celu musi z∏o˝yç wniosek o udzielenie zezwolenia, który zawiera:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz
adres zamieszkania lub siedziby
przedsi´biorcy ubiegajàcego si´
o zezwolenie oraz jego numer
identyfikacji podatkowej (NIP),
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2) okreÊlenie przedmiotu i obszaru dzia∏alnoÊci,
3) okreÊlenie Êrodków technicznych, jakimi dysponuje ubiegajàcy si´ o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych
do stosowania przy Êwiadczeniu us∏ug w zakresie dzia∏alnoÊci obj´tej wnioskiem,
5) proponowane zabiegi z zakresu
ochrony Êrodowiska i ochrony
sanitarnej planowane po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci,
6) okreÊlenie terminu podj´cia
dzia∏alnoÊci obj´tej wnioskiem
oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia.
We wniosku nale˝y tak˝e okreÊliç
rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, sposób realizacji obowiàzku
ograniczenia masy odpadów ulegajàcych biodegradacji sk∏adowanych
na sk∏adowisku odpadów oraz udokumentowaç gotowoÊç ich przyj´cia przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów,
spe∏niajàcego wymagania odnoÊnie
do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Przedsi´biorca musi do∏àczyç
do wniosku tak˝e zaÊwiadczenie
o braku zaleg∏oÊci podatkowych
i zaleg∏oÊci w p∏aceniu sk∏adek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spo∏eczne.

Zgodnie z aktualnie obowiàzujàcym za∏àcznikiem do Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o op∏acie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.
1635 z póên. zm.) okreÊlajàcym
wykaz przedmiotów op∏aty skarbowej, koszt wydania zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z odbiorem odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci wynosi 107 z∏.
Przedsi´biorca jest zobowiàzany
niezw∏ocznie zg∏aszaç wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
wszelkie zmiany danych okreÊlonych w zezwoleniu.

Przed∏u˝enie terminu wa˝noÊci lub
rozszerzenie zakresu dzia∏alnoÊci
podlega op∏acie w wysokoÊci 50%
stawki za wydanie zezwolenia.
W przypadku zmiany zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych,
polegajàcego na jego rozszerzeniu
o nowy rodzaj odpadów, konieczna
jest op∏ata w wysokoÊci 100% op∏aty wnoszonej na poczàtku, poniewa˝
dodanie nowego rodzaju odpadów
traktowane jest jako nowy rodzaj
dzia∏alnoÊci (cz´Êç III, ust. 41, 45
i 46 za∏àcznika do Ustawy o op∏acie
skarbowej).
■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie
4 sierpnia 2009 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie
wzoru zaÊwiadczenia o zu˝ytym sprz´cie (Dz.U. Nr 122, poz. 1017).
4 sierpnia 2009 r.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
ze zmianami w organizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753) nowelizujàca ustaw´ z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435).
23 lipca 2009 r.
Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi
Ochrony Ârodowiska (Dz.U. Nr 108, poz. 899).
18 lipca 2009 r.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy (Dz.U. Nr 106, poz. 882).
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