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W projekcie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z dnia 18 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Ârodowiska (zgodnie z rozdz. 7, art. 44
ww. ustawy) proponuje, aby od
1 stycznia 2010 roku sklepy pobiera∏y op∏at´ w wysokoÊci 20 gr od
ka˝dej torebki foliowej w ramach
tzw. op∏aty recyklingowej. Pieniàdze uzyskane w ten sposób, zasili∏yby specjalne konta w urz´dach
marsza∏kowskich i by∏yby przeznaczane na organizacj´ systemu
selektywnej zbiórki odpadów
oraz na edukacj´ ekologicznà
w tym zakresie.

Zgodnie z pkt 6, art. 44, rozdz. 7
ustawy Minister Ârodowiska mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje produktów, które b´dà mog∏y
byç pakowane w torby foliowe (ze
wzgl´du na w∏aÊciwoÊci tych produktów i wymagania w zakresie
warunków higieniczno-sanitarnych)
i nie b´dzie za to pobierana tzw.
op∏ata recyklingowa.
dynamicznego rozwoju transportu.
Ministerstwo Ârodowiska natomiast
zaproponowa∏o w ramach nowej
Ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, aby
od 1 stycznia 2010 roku sklepy
pobiera∏y od ka˝dej torebki foliowej
tzw. „op∏at´ recyklingowà”. Szczegó∏owe informacje znajdà Paƒstwo
w dziale AktualnoÊci.
W Temacie numeru autor porusza
kwestie programu LIFE + zaproszenie
do sk∏adania wniosków dotyczàcych
instrumentu LIFE+ na 2008 rok.

Zgodnie ze specjalnym oÊwiadczeniem takie rozwiàzanie wydaje si´
Ministerstwu Ârodowiska kompromisowe, poniewa˝ nie spowoduje
ca∏kowitego zakazu stosowania torebek foliowych. Powinno te˝ sk∏oniç
klientów sklepów do stosowania toreb
wielokrotnego u˝ytku. Zdaniem
resortu klient, który b´dzie mia∏ alternatyw´ dotyczàcà wyboru produktu
jednorazowego za dwadzieÊcia
groszy i nieco dro˝szego produktu
wielokrotnego u˝ytku, wybierze
ten drugi, co ograniczy iloÊç powstajàcych odpadów opakowaniowych
z tworzywa sztucznego, a o to twórcom ustawy przede wszystkim chodzi. Resort ma te˝ nadziej´, ˝e jeÊli
torebki b´dà p∏atne, ka˝dy si´ zastanowi dwa razy, zanim si´gnie po
nast´pnà „foliówk´”.
Obecnie projekt zmiany ustawy
znajduje si´ na etapie uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. Mo˝na si´ zapoznaç z jego treÊcià na stronie internetowej Ministerstwa Ârodowiska.
Ju˝ dziÊ projekt wywo∏uje burzliwe
W numerze g∏ówne cele tegorocznych
tematów, stawki wspó∏finansowania
UE, por´czenia, gwarancje, formy
p∏atnoÊci. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych artyku∏ach, jak równie˝
w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne
w pracy.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
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dyskusje, w które zaanga˝owani sà
przede wszystkim przedstawiciele
sklepów, a w∏aÊciwie du˝ych sieci
handlowych, i przedstawiciele drobnych sprzedawców. Pojawiajà si´
ró˝norodne propozycje, np. przej´cia
op∏at za torebki przez sklepy i udost´pniania bezp∏atnych toreb foliowych tak, jak obecnie.
Przeciwnicy takiego rozwiàzania,
oprócz argumentów podnoszonych
przez Ministerstwo, dorzucajà, ˝e
takie rozwiàzanie by∏oby korzystniejsze dla du˝ych sieci. By∏oby im
∏atwiej „zainwestowaç” i czerpaç
korzyÊci z u∏atwieƒ dla klientów.
Mówi si´ o tym, ˝e rozwiàzanie zaproponowane w projekcie jest nieekologiczne. Ma to wynikaç z faktu,
˝e oferowane do sprzeda˝y przez
sklepy torebki „ekologiczne” sà
znacznie dro˝sze (60 gr). W takiej
sytuacji klienci b´dà si´gaç po taƒsze, ale nieprzyjazne Êrodowisku
torebki foliowe.

Niezale˝nie od dalszych losów
projektu dobrze, ˝e podejmowane
sà dzia∏ania w kierunku ograniczenia strumienia odpadów. Jest to taƒsze ni˝ stosowanie technologii koƒca
rury, co w tym przypadku oznacza
budowanie kolejnych kosztownych
obiektów odpadowych.
Alternatywà dla obu powy˝szych
dzia∏aƒ jest obecna sytuacja, gdy
znaczna cz´Êç odpadów làduje
w przydro˝nych rowach i w lasach.
Druga pozytywna rzecz to fakt, ˝e
mamy do czynienia z debatà publicznà. Jest realna szansa na poszukiwanie najlepszego rozwiàzania
i upowszechnienia problemu w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. KorzyÊci z tego
faktu b´dà pe∏ne, jeÊli resort ochrony
Êrodowiska b´dzie uwa˝nie ws∏uchiwa∏ si´ w g∏osy w dyskusji i uwzgl´dni
je w koƒcowym rozwiàzaniu. Wtedy
b´dzie szansa na najwi´ksze efekty,
gdy w ˝ycie b´dà wchodzi∏y zapisy

AktualnoÊci
Transport ekologiczny
Komisja Europejska 8 lipca 2008
roku przedstawi∏a pakiet zatytu∏owany „Ekologiczny Transport”.
Pakiet ma za zadanie zredukowaç koszty spo∏eczne dynamicznego rozwoju transportu. Komisja
przedstawia plan zorganizowania transportu z poszanowaniem
zasady zrównowa˝onego rozwoju.

Transport odgrywa kluczowà rol´
w gospodarce, a tak˝e w ˝yciu codziennym. Z rozwojem transportu
wià˝à si´ jednak liczne skutki negatywne: wzrost liczby wypadków,
wzmo˝enie ruchu, ha∏as, zanieczyszczenie Êrodowiska – zarówno
w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W zwiàzku z ciàg∏ym rozwojem transportu problemy te b´dà si´
nasilaç. Te negatywne skutki dotykajà ogó∏ spo∏eczeƒstwa.
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✔

WA˚NE!

Celem pakietu jest wp∏yni´cie za pomocà polityki cenowej na zachowania zarówno przedsi´biorców, jak
i konsumentów tak, aby wymusiç na
nich dba∏oÊç o ograniczenie tych negatywnych skutków.

Pakiet pokazuje zarówno dotychczasowe dzia∏ania UE podj´te, aby
transport jako ca∏oÊç rozwija∏ si´
w bardziej zrównowa˝ony sposób,
jak i dzia∏ania planowane na najbli˝sze lata. W okresie d∏ugoterminowym pakiet zak∏ada obcià˝enie
wszystkich u˝ytkowników transportu kosztami negatywnych skutków przez nich powodowanych.
Natomiast w okresie krótkoterminowym – ograniczenie zanieczyszczenia, ha∏asu i zatorów powodowanych przez samochody ci´˝arowe.
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zrozumia∏e i majàce spo∏eczne
wsparcie.
■
Krzysztof Choromaƒski
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Ponadto wa˝nym celem jest ograniczenie ha∏asu powodowanego
przez koleje w UE. Przyj´ty przez
Komisj´ pakiet przyczynia si´ do
osiàgni´cia celów UE w zakresie
zmian klimatu i polityki energetycznej, w szczególnoÊci jeÊli chodzi
o cel zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych i zwi´kszenia
o 20% efektywnoÊci energetycznej
do 2020 r.
Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, nowa
strategia ma przede wszystkim sprawiç, aby ceny przewozów w wi´kszym stopniu odzwierciedla∏y ich
rzeczywisty koszt dla spo∏eczeƒstwa.
Ma to zapewniç z jednej strony
ograniczenie powstawania szkód
w Êrodowisku naturalnym, z drugiej strony stopniowe zmniejszanie
zatorów komunikacyjnych przy
równoczesnym wzroÊcie efektywnoÊci transportu i ca∏ej gospodarki.
Dodatkowo przygotowano wniosek
umo˝liwiajàcy paƒstwom cz∏onkowskim udzia∏ w realizacji tego

celu przez wprowadzenie bardziej
skutecznego i ekologicznego systemu poboru op∏at za przejazd ci´˝arówek oraz przeznaczenie wp∏ywów
z tego tytu∏u na walk´ z negatywnymi skutkami transportu dla
Êrodowiska naturalnego i zatorami
komunikacyjnymi. Pakiet zak∏ada,
˝e ci´˝arówki wykorzystywane b´dà
tylko na tych drogach, na których
powodujà najmniej zanieczyszczeƒ
i ha∏asu, a ruch jest niewielki, i tylko
w czasie, kiedy ich negatywny wp∏yw
jest najmniejszy. Natomiast do poruszania si´ po g∏ównych drogach
zakupione zostanà ekologiczne
ci´˝arówki.

✔

WA˚NE!

Dzi´ki wskazanym powy˝ej dzia∏aniom emisja CO2, NOx i siarki pochodzàcych z samochodów ci´˝arowych ma byç ograniczona o 6-8%.

Przygotowano równie˝ komunikat
w sprawie ograniczenia ha∏asu zwiàzanego z towarowym transportem

kolejowym. Wagony towarowe majà
zostaç wyposa˝one w powodujàce
mniej ha∏asu hamulce – pozytywne
skutki tego rozwiàzania b´dà odczuwalne na ca∏ej sieci. Ma to zapewniç
ograniczenie o 50% ha∏asu powodowanego przez pociàgi towarowe.
Pakiet zawiera tak˝e zestawienie
obowiàzujàcych Êrodków unijnych
w zakresie ekologicznego transportu.
Zmiany majà wejÊç w ˝ycie przed
rokiem 2011, jeÊli chodzi o samochody ci´˝arowe, a do 2011 roku,
jeÊli chodzi o ha∏as kolejowy.
Obecnie prowadzone sà konsultacje
propozycji. W Polsce konsultacje
te prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Po przeprowadzeniu konsultacji oraz opracowaniu i podsumowaniu ich wyników zostanie opracowane stanowisko Rzàdu do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Ekologiczny
transport.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Dost´p do informacji o Êrodowisku w sieci teleinformatycznej
Prawo dost´pu do informacji
o Êrodowisku jest obecnie uwa˝ane za jeden z podstawowych
gwarantów prawid∏owej polityki
ochrony Êrodowiska. Wspó∏czeÊnie informacja mo˝e byç zapisana
na bardzo ró˝nych noÊnikach. Zapisanie informacji na elektronicznych
noÊnikach oraz publikacja ich
w Internecie powoduje, ˝e osoba
zainteresowana uzyskaniem konkretnej informacji nie musi osobiÊcie zwracaç si´ do organu administracji o udost´pnienie informacji
o stanie Êrodowiska. Dzi´ki temu
koszt dost´pu do takiej informacji
jest ograniczony do minimum.

Prawo ochrony Êrodowiska w art. 30
okreÊla, jakie informacje o stanie
Êrodowiska nale˝y udost´pniaç za
poÊrednictwem publicznych sieci
www.dashofer.pl

Informacje o Êrodowisku
Termin „informacje o Êrodowisku”
zosta∏ zdefiniowany w art. 2 ust. 1
Dyrektywy 2003/4/WE i odnosi
si´ do szerokiego zakresu informacji udost´pnianych w formie
pisemnej, wizualnej, dêwi´kowej,
elektronicznej lub innej formie
materialnej. W polskim ustawodawstwie nie ma odr´bnej definicji informacji o Êrodowisku.
Zakres informacji podlegajàcych
udost´pnianiu trzeba konstruowaç
na podstawie kilku przepisów.
telekomunikacyjnych, a zw∏aszcza
przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.
Informacje o Êrodowisku mogà byç
udost´pniane tak˝e w inny sposób

ni˝ za poÊrednictwem publicznych
sieci telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci za poÊrednictwem Êrodków
masowego przekazu o zasi´gu ogólnokrajowym oraz lokalnym, w tym
równie˝ za poÊrednictwem wydawnictw specjalistycznych.
Podstawa dost´pu do
informacji o Êrodowisku
Na regulacje prawne dost´pu do
informacji o Êrodowisku sk∏adajà
si´: Konstytucja RP – art. 74 ust. 3 stanowi wprost, ˝e „ka˝dy ma prawo do
informacji o stanie i ochronie Êrodowiska”, oraz Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska (POÂ), art. 19-24a.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 POÂ: „Organy
administracji sà obowiàzane udost´pniaç ka˝demu informacje o Êro-
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dowisku i jego ochronie, znajdujàce si´ w ich posiadaniu”. Trzeba
te˝ pami´taç o Ustawie o dost´pie
do informacji publicznej (DIP).
Prawo wspólnotowe
Dost´p do informacji o Êrodowisku
jest te˝ zagwarantowany prawem
wspólnotowym. Podstawowym aktem
Unii Europejskiej regulujàcym zasady
dost´pu do informacji o Êrodowisku jest Dyrektywa 2003/4/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dost´pu do informacji
dotyczàcych Êrodowiska. W Dyrektywie 2003/4 znacznie rozszerzono
kràg podmiotów zobowiàzanych
do udzielania informacji. Obowiàzkiem tym obj´te sà teraz wszystkie
organy administracji, posiadajàce
informacje o Êrodowisku, niezale˝nie od tego, czy wykonujà jakieÊ
zadania w tym zakresie czy te˝ nie.
Dyrektywa jednoznacznie stanowi,
˝e obowiàzkiem udzielania informacji obj´te sà te˝ wszelkie organy
doradcze w∏adz publicznych.
Konwencja z Aarhus
Drugim bardzo istotnym aktem
prawa mi´dzynarodowego, który
wià˝e Polsk´ w zakresie problematyki dost´pu do informacji o Êrodowisku, jest podpisana 25 czerwca
1998 r. w Aarhus (miasto w Danii)
Konwencja o Dost´pie do Informacji,
Udziale Spo∏eczeƒstwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dost´pie do
SprawiedliwoÊci w Sprawach Dotyczàcych Ârodowiska.
Organy prowadzàce
publiczne bazy informacji
Ró˝ne organy administracji zosta∏y
zobowiàzane do prowadzenia poszczególnych baz danych z informacjami o Êrodowisku. Za poÊrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych nast´pujàce organy
prowadzà i udost´pniajà nast´pujàce bazy danych:
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1) Marsza∏ek województwa:
– informacje dotyczàce programu ochrony powietrza okreÊlanego przez sejmik województwa, w terminie 15 miesi´cy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref;
– informacje dotyczàce planu
dzia∏aƒ krótkoterminowych,
majàcych na celu zmniejszenie ryzyka wystàpienia przekroczeƒ oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zanieczyszczeƒ, jaki w przypadku
ryzyka wyst´powania przekroczeƒ dopuszczalnych lub
alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie ustala wojewoda, po
zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego
starosty oraz z wyjàtkiem terenów aglomeracji powy˝ej
100 tysi´cy mieszkaƒców;
– informacje o mapach akustycznych, które powinny byç
aktualizowane co 5 lat, wraz
z informacjà o terenach zagro˝onych ha∏asem, na których
sà przekroczone dopuszczalne
poziomy ha∏asu;
– informacje o programach
ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, których celem jest
dostosowanie poziomu ha∏asu
do dopuszczalnego, tworzonych dla terenów, na których
poziom ha∏asu przekracza
poziom dopuszczalny.
2) Starosta w zakresie informacji o:
– wynikach okresowych badaƒ
jakoÊci gleby i ziemi prowadzonych przez starostów;
– prowadzonych przez starostów rejestrach zawierajàcych
informacje o terenach zagro˝onych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których wyst´pujà te ruchy oraz
gdy dotyczy to terenów aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy;
– prowadzonych przez starostów mapach akustycznych,
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które powinny byç aktualizowane co 5 lat, wraz z informacjà o terenach zagro˝onych
ha∏asem, na których sà przekroczone dopuszczalne poziomy ha∏asu;
– programach ochrony Êrodowiska przed ha∏asem, których
celem jest dostosowanie poziomu ha∏asu do dopuszczalnego, tworzonych dla
terenów, na których poziom
ha∏asu przekracza poziom
dopuszczalny.
3) Wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska w zakresie informacji o:
– dokonywanej przez wojewódzkich inspektorów ochrony
Êrodowiska:
a) klasyfikacji stref, na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakoÊci
powietrza w poszczególnych strefach,
b) oceny poziomów substancji
w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz
odr´bnie dla ka˝dej substancji dokonuje klasyfikacji stref,
c) oceny poziomów substancji
w powietrzu na podstawie
pomiarów lub innych metod oceny;
– prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska okresowych
badaniach poziomów pól
elektromagnetycznych w Êrodowisku;
– prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska i aktualizowanym corocznie rejestrze zawierajàcym informacje o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w Êrodowisku, z wyszczególnieniem przekroczeƒ
dotyczàcych:
a) terenów przeznaczonych
pod zabudow´ mieszkaniowà,
www.dashofer.pl
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b) miejsc dost´pnych dla ludnoÊci;
– emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie
informacji o korzystaniu ze
Êrodowiska;
– prowadzonych przez zarzàdzajàcych drogà, linià kolejowà,
linià tramwajowà, lotniskiem
lub portem okresowych pomiarów poziomów w Êrodowisku
substancji lub energii wprowadzanych w zwiàzku z eksploatacjà tych obiektów;
– wynikach badania i oceny stanu wód powierzchniowych oraz
stanu wód podziemnych dokonywanych w ramach paƒstwowego monitoringu Êrodowiska.
4) Zarzàdzajàcy drogà, linià
kolejowà lub lotniskiem w zakresie informacji o:
– prowadzonych przez zarzàdzajàcych drogà, linià kolejowà
lub lotniskiem zaliczonymi
do obiektów, których eksploatacja mo˝e powodowaç negatywne oddzia∏ywanie akustyczne na znacznych obszarach, map akustycznych terenu,
na którym eksploatacja obiektu
mo˝e powodowaç przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku.
Termin i sposób
udost´pniania
Informacje za poÊrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych nale˝y udost´pniaç w postaci:
1) przetworzonych wyników pomiarów – w terminie jednego
miesiàca od ich przetworzenia;
2) rocznych ocen jakoÊci lub klasyfikacji sporzàdzonych za rok
poprzedni, wykonywanych zgodnie z przepisami szczególnymi
– w terminie do szeÊciu miesi´cy od zakoƒczenia roku;
3) wieloletnich ocen jakoÊci lub
klasyfikacji okreÊlajàcych kierunki i dynamik´ zmian – w terminie jednego miesiàca od ich
opracowania;
www.dashofer.pl

4) komentarzy, w tym metod zastosowanych przy wykonywaniu badaƒ i pomiarów oraz ocen
jakoÊci lub klasyfikacji – w terminie jednego miesiàca od ich
opracowania.

5)

6)
Biuletyn Informacji
Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to
system stron internetowych s∏u˝àcy
powszechnemu i bezp∏atnemu dost´powi do informacji publicznej.
Biuletyn ten sk∏ada si´ z witryn
WWW, na których w∏adze publiczne
oraz inne podmioty wykonujàce
zadania publiczne udost´pniajà
informacje publiczne wymagane
przez polskie prawo.
W Biuletynie Informacji Publicznej muszà byç udost´pniane:
1) przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska: polityka ekologiczna paƒstwa, krajowy plan
gospodarki odpadami, umowy
mi´dzynarodowe, które dotyczà
ochrony Êrodowiska, porozumienia dotyczàce ochrony Êrodowiska, Rejestr Zamkni´tego U˝ycia GMO (organizmy genetycznie zmodyfikowane), Rejestr
Zamierzonego Uwalniania GMO
do Ârodowiska, Rejestr Produktów GMO, Rejestr Wywozu za
Granic´ i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
produktów GMO, krajowy program oczyszczania Êcieków komunalnych, baza danych o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko;
2) przez G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska: Krajowy
Rejestr Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ, raporty o stanie Êrodowiska w Polsce;
3) przez wojewod´: program ochrony powietrza, plan dzia∏aƒ krótkoterminowych, programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem;
4) przez marsza∏ka województwa:
wojewódzkie programy ochrony
Êrodowiska, rejestr udzielonych
zezwoleƒ w zakresie wytwarza-

7)

8)

nia i gospodarowania odpadami,
wojewódzki plan gospodarki
odpadami;
przez dyrektora regionalnego
zarzàdu gospodarki wodnej –
akty prawa miejscowego;
przez komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej – rejestr substancji niebezpiecznych;
przez starost´: powiatowe programy ochrony Êrodowiska, programy ochrony Êrodowiska przed
ha∏asem, powiatowy plan gospodarki odpadami;
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta: gminne programy ochrony Êrodowiska, gminny
plan gospodarki odpadami.
Informacje o jakoÊci
powietrza

Minimalny zakres udost´pnianych
informacji dotyczàcych jakoÊci
powietrza obejmuje:
1) wykaz stref, sporzàdzany w maksymalnie pi´cioletnich odst´pach czasu, uzyskany w wyniku
odr´bnie dla ka˝dej substancji
przeprowadzonej klasyfikacji,
uwzgl´dniajàcy:
a) strefy, w których stwierdzono
przekroczenia poziomów dopuszczalnych,
b) strefy, w których poziom
substancji jest wy˝szy od górnego progu oszacowania,
nieprzekraczajàcy poziomu
dopuszczalnego,
c) strefy, w których poziom
substancji mieÊci si´ mi´dzy
dolnym i górnym progiem
oszacowania,
d) strefy, w których poziom
substancji nie przekracza
dolnego progu oszacowania;
2) wykaz stref sporzàdzany w jednorocznych odst´pach czasu,
uzyskany w wyniku klasyfikacji prowadzonej odr´bnie dla
ka˝dej substancji, uwzgl´dniajàcy:
a) strefy, w których poziom
substancji przekracza poziom
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dopuszczalny, powi´kszony
o margines tolerancji,
b) strefy, w których poziom
substancji mieÊci si´ mi´dzy
poziomem dopuszczalnym,
a poziomem dopuszczalnym,
powi´kszonym o margines
tolerancji,
c) strefy, w których poziom
substancji nie przekracza
poziomu dopuszczalnego;
3) wyniki pomiarów poziomu
substancji w powietrzu, udost´pniane w bazie danych zgodnie
z terminami okreÊlonymi w za∏àczniku do rozporzàdzenia,
wykonanych w:
a) aglomeracjach o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250
tysi´cy,
b) strefach, w których poziom
substancji jest wy˝szy od
górnego progu oszacowania,
nieprzekraczajàcy poziomu
dopuszczalnego,
c) strefach, w których poziom
substancji przekracza poziom
dopuszczalny.

Zakres informacji o glebie
Minimalny zakres udost´pnianych
informacji dotyczàcych jakoÊci
gleby lub ziemi obejmuje:
1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji powodujàcych przekroczenie standardów jakoÊci
gleby lub ziemi,
2) wykaz terenów niespe∏niajàcych
standardów jakoÊci gleby lub ziemi, wraz z okreÊleniem sposobu
zagospodarowania tych terenów,
3) rejestr terenów zagro˝onych
ruchami masowymi.
Zakres informacji
o ochronie przed ha∏asem
Minimalny zakres udost´pnianych
informacji dotyczàcych ochrony
przed ha∏asem obejmuje:
1) wyniki pomiarów stanowiàcych
podstaw´ sporzàdzania map
akustycznych dla aglomeracji
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy,
2) wyniki pomiarów stanowiàcych podstaw´ sporzàdzania

3)

4)

5)

6)

map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkaƒców
wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy,
wykaz terenów w aglomeracji
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy, na których
poziom ha∏asu przekracza poziom dopuszczalny, okreÊlony
dla pory dziennej i nocnej
w przepisach szczególnych, wraz
z okreÊleniem obszaru wyst´powania przekroczeƒ,
wykaz terenów zagro˝onych
ha∏asem w aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝
250 tysi´cy,
wykaz terenów w aglomeracji
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej
ni˝ 100 tysi´cy, a mniejszej ni˝
250 tysi´cy, na których poziom
ha∏asu przekracza poziom dopuszczalny, okreÊlony dla pory
dziennej i nocnej w przepisach
szczególnych, wraz z okreÊleniem obszaru wyst´powania
przekroczeƒ,
wykaz terenów zagro˝onych
ha∏asem w aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝

Tab. 1. Terminy udost´pniania wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu z uwzgl´dnieniem
metod pomiarowych oraz czasu uÊredniania
Substancja

Lp.

Metoda pomiarowa

Czas uÊredniania

Termin

1

Dwutlenek siarki1)

Automatyczna

Ârednia 24-godzinna
Ârednia 1-godzinna

Doba2)
Godzina3)

2

Dwutlenek i tlenek azotu1)

Automatyczna

Ârednia 24-godzinna
Ârednia 1-godzinna

Doba2)
Godzina3)

3

Py∏ zawieszony PM 101)

Automatyczna

Ârednia dobowa

Doba2)

4

Tlenek w´gla

Automatyczna

Maksymalna wartoÊç dobowa Êredniej Doba2)
kroczàcej 8-godzinnej

5

O∏ów

Manualna

Ârednia z ostatnich 12 miesi´cy

Miesiàc4)

6

Benzen

Manualna

Ârednia z ostatnich 12 miesi´cy

Miesiàc4)

7

Ozon

Automatyczna

Maksymalna wartoÊç dobowa Êredniej Doba5)
kroczàcej 8-godzinnej
Godzina3)
Êredniej 1-godzinna

ObjaÊnienia:
1)
W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi, ka˝dà miesi´cznà seri´ 24-godzinnych Êrednich
pomiarowych udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego miesiàca.
2)
Wynik 24-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin po zakoƒczeniu pomiaru.
3)
Wynik 1-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnej godziny po zakoƒczeniu pomiaru.
4)
Wynik Êredniej z pomiarów wykonanych w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego
miesiàca.
5)
Wynik maksymalnej wartoÊci dobowej Êredniej kroczàcej 8-godzinnej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin
po zakoƒczeniu pomiaru.
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Zakres informacji
o pomiarach wód
powierzchniowych

100 tysi´cy, a mniejszej ni˝
250 tysi´cy.
Zakres informacji o polach
elektromagnetycznych
Minimalny zakres udost´pnianych
informacji dotyczàcych ochrony
przed polami elektromagnetycznymi obejmuje:
1) wyniki okresowych badaƒ poziomów pól,
2) wykaz terenów, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w Êrodowisku, z wyszczególnieniem:
a) terenów przeznaczonych pod
zabudow´ mieszkaniowà,
b) miejsc dost´pnych dla ludnoÊci
wraz z obszarem wyst´powania przekroczeƒ.

Minimalny zakres udost´pnianych
informacji dotyczàcych wyników
pomiarów jednolitych cz´Êci wód
powierzchniowych obejmuje:
1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji, które zadecydowa∏y
w roku poprzednim o stanie jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych,
2) wyniki oceny stanu jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych.

nych obejmuje:
1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji, które zadecydowa∏y
o jakoÊci wód podziemnych
w poszczególnych punktach
pomiarowych,
2) wyniki ogólnej klasyfikacji jakoÊci wód podziemnych w punktach pomiarowych badanych
w poprzednim roku.
■

§
–

–

Zakres informacji
o pomiarach wód
podziemnych
Minimalny zakres udost´pnianych
informacji, dotyczàcych wyników
pomiarów jakoÊci wód podziem-

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie
sposobu udost´pniania informacji
o Êrodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120
poz. 828).

dr Micha∏ Kuliƒski

Porady prawne
Ustawa o odpadach wydobywczych
15 sierpnia 2008 r. wesz∏a w ˝ycie nowa Ustawa z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r.)
(zwana dalej „Ustawà”). Dokonuje ona wdro˝enia do polskiego
systemu prawnego Dyrektywy
2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodzàcymi z przemys∏u wydobywczego oraz zmieniajàcà Dyrektyw´ 2004/35/WE.

odpady, przedsi´biorcy prowadzàcy
kopalnie powinni wystàpiç o zezwolenia na prowadzenie obiektu ich
unieszkodliwiania. Odpadami, które
podlegajà zg∏oszeniu sà odpady,
które powstajà w wyniku poszukiwania, wydobywania, chemicznej
i fizycznej przeróbki kopalin ze z∏ó˝.

Ustawa okreÊla zasady wydobywania i sk∏adowania odpadów wydobywczych oraz procedury uzyskiwania zezwoleƒ na prowadzenie
takiej dzia∏alnoÊci.

Do tej pory masy ziemne i skalne,
powsta∏e m.in. w wyniku wydobywania kopalin, nie podlega∏y przepisom Ustawy o odpadach.

Zezwolenie na
prowadzenie obiektów
unieszkodliwiania odpadów
Zgodnie z Ustawà, je˝eli w wyniku
dzia∏alnoÊci wydobywczej powstajà
www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Zezwolenie wydaje najcz´Êciej marsza∏ek województwa na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat.

Obowiàzki, obiekty
unieszkodliwiania
Generalnie wytwórca odpadów
zosta∏ zobowiàzany do stosowania
takich sposobów poszukiwania
i wydobywania rud i innych kopalin,

które zapobiegnà lub zminimalizujà iloÊç odpadów oraz ograniczà
ich negatywne oddzia∏ywanie na
Êrodowisko oraz zdrowie i ˝ycie
ludzi. Wytwórcy, przed rozpocz´ciem prac, b´dà musieli opracowaç
program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
Posiadacz odpadów wydobywczych
jest zobowiàzany do ograniczania
negatywnego oddzia∏ywania odpadów wydobywczych na Êrodowisko,
˝ycie i zdrowie ludzi, przy uwzgl´dnieniu najlepszych dost´pnych
technik.
Powinien w pierwszej kolejnoÊci
poddaç je odzyskowi, a je˝eli z przyczyn technologicznych jest on niemo˝liwy lub nie jest uzasadniony
z przyczyn ekonomicznych, powinien je unieszkodliwiç w obiektach
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Na terenie unieszkodliwiania b´dzie prowadzony monito-
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ring, który obejmie badanie stopnia
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza. Osoba prowadzàca taki
obiekt powinna przedstawiç ich
wp∏yw na Êrodowisko oraz okreÊliç
prawdopodobieƒstwo wystàpienia
powa˝nych wypadków.
Odpady niebezpieczne b´dà unieszkodliwiane jedynie w obiektach
posiadajàcych kategori´ „A”. W przypadku wystàpienia niebezpieczeƒstwa, w∏aÊciciel obiektu b´dzie
zobowiàzany do niezw∏ocznego zawiadomienia stra˝y po˝arnej oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska. B´dzie musia∏ tak˝e
wprowadziç w ˝ycie wewn´trzny
plan operacyjno-ratowniczy. Posiadacz odpadów prowadzàcy obiekt
unieszkodliwiania b´dzie musia∏
posiadaç odpowiednie Êrodki finansowe, które zabezpieczà m.in. przeprowadzenie rekultywacji terenu
sk∏adowiska odpadów.

✔

UWAGA!

Posiadacz odpadów prowadzàcy obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien równie˝ sporzàdziç ocen´ ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
zgodnie z elementami okreÊlonymi
w Ustawie. Jest równie˝ zobowiàzany
do uzyskania decyzji zatwierdzajàcej
program gospodarowania odpadami
wydobywczymi.

Odpady niebezpieczne
Zgodnie z Ustawà odpady wydobywcze niebezpieczne po ich wytworzeniu powinny byç niezw∏ocznie
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w tym sk∏adowaniu
w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Dopuszcza
si´ magazynowanie, przez okres nie

d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, odpadów
wydobywczych niebezpiecznych,
których wytworzenie by∏o wczeÊniej niemo˝liwe do przewidzenia,
magazynowanie odpadów wydobywczych innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne przez okres nie d∏u˝szy
ni˝ rok, oraz magazynowanie niezanieczyszczonej gleby, odpadów
wydobywczych innych ni˝ niebezpieczne wytworzonych w czasie
prac poszukiwawczych, odpadów
powsta∏ych w wyniku wydobywania, przeróbki i magazynowania
torfu oraz odpadów wydobywczych
oboj´tnych przez okres nie d∏u˝szy
ni˝ 3 lata.
Program gospodarowania
odpadami
Ustawa zak∏ada, ˝e wytwórcy, np.
w∏aÊciciele kopalƒ, przed rozpocz´ciem prac, powinni opracowaç
program gospodarowania odpadami
wydobywczymi. Zgodnie z Ustawà
powinien zawieraç szereg elementów, w tym m.in.:
➢ opis dzia∏aƒ majàcych na celu
zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie iloÊci wytwarzanych odpadów
wydobywczych oraz ich negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko,
➢ opis dzia∏aƒ majàcych na celu
odzysk odpadów wydobywczych,
je˝eli jest on technologicznie
i ekonomicznie uzasadniony oraz
zgodny z przepisami o ochronie
Êrodowiska,
➢ ocen´ ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
➢ wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych,
➢ okreÊlenie ∏àcznej iloÊci odpadów
wydobywczych przewidzianych
do wytworzenia w ciàgu roku,

➢ opis procesów, podczas których
powstajà odpady wydobywcze
oraz procesów przeróbki odpadów wydobywczych,
➢ skutki dla Êrodowiska i zdrowia
ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz dzia∏ania zapobiegawcze, które nale˝y podjàç
w celu zmniejszenia negatywnego
oddzia∏ywania na Êrodowisko
podczas eksploatacji obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamkni´ciu,
➢ zakres i sposób monitoringu
wyrobisk górniczych oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Koszt przygotowania planu szacowany jest na ok. 10 000 z∏otych,
a powi´kszà go obcià˝enia zwiàzane
ze szkoleniem personelu. Na podstawie tego planu marsza∏ek województwa wydaje zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Kary
Przedsi´biorca dzia∏ajàcy bez planu
nara˝a si´ na grzywn´ do 100 000 z∏
lub areszt. W przypadku, gdy przedsi´biorca nie uzyska decyzji zatwierdzajàcej program gospodarowania
odpadami wydobywczymi, grozi mu
grzywna w wysokoÊci 100 000 z∏
lub kara aresztu. Takie same sankcje sà przewidziane dla tych, którzy
nie majà zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów lub post´pujà
niezgodnie z warunkami w nim
okreÊlonymi. Kara 100 000 z∏ grozi∏a tak˝e przedsi´biorcom, którzy
sk∏adujà odpady w niew∏aÊciwym
miejscu albo magazynujà je zbyt
d∏ugo.
■
Paulina Grabowska

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

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl

8

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2008

www.dashofer.pl

Nr 9/2008

!

Temat numeru

LIFE+ wnioski w 2008 roku
Komisja Europejska og∏osi∏a poczàtek tegorocznego naboru
wniosków w ramach programu
LIFE+ – ZAPROSZENIE DO SK¸ADANIA WNIOSKÓW DOTYCZÑCYCH INSTRUMENTU LIFE+ NA
2008 R. (2008/C 178/20). Wnioski
nale˝y sk∏adaç w terminie 15 lipca-21 listopada w Narodowym
Funduszu Ochrony Ârodowiska
I Gospodarki Wodnej. Nawet je˝eli
w tym roku komuÊ zabraknie
czasu na z∏o˝enie wniosku, warto
ju˝ zaczàç przygotowania do naboru, który zostanie og∏oszony
w 2009 roku.

O projektach, jakie mogà byç
finansowane w ramach programu
LIFE+ w miesi´czniku „Op∏aty
i Fundusze w ochronie Êrodowiska” pisano w nr 6 z czerwca
2007 r., a w nr 11 z listopada
2007 r. omówiono kryteria oceny
wniosków.
Podstawà prawnà programu LIFE+
jest Rozporzàdzenie nr 614/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie
instrumentu finansowego na rzecz
Êrodowiska.
LIFE+ sk∏ada si´ z trzech komponentów, w ramach których wspó∏finansowane sà projekty w zakresie:
➢ wdra˝ania dyrektywy Ptasiej
i dyrektywy Siedliskowej, w tym
ochrony priorytetowych siedlisk
i gatunków,
➢ ochrony Êrodowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym,
innowacyjnych rozwiàzaƒ w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakoÊci ˝ycia oraz wdra˝ania polityki zrównowa˝onego
wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami,
➢ dzia∏aƒ informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz
zwi´kszania ÊwiadomoÊci ekolowww.dashofer.pl

gicznej w spo∏eczeƒstwie, w tym
kampanie na temat zapobiegania po˝arom lasów oraz wymiany najlepszych doÊwiadczeƒ
i praktyk.

–

Uprawnieni do
korzystania z funduszy
LIFE+
Wnioski o dofinansowanie z programu LIFE+ sk∏adaç mogà jednostki,
podmioty i instytucje publiczne lub
prywatne.
Zaproszenie tegoroczne obejmuje
nast´pujàce tematy:
1. LIFE+ Przyroda i ró˝norodnoÊç biologiczna.
G∏ówny cel: Ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja
i u∏atwianie funkcjonowania
naturalnych systemów, siedlisk
oraz dzikiej flory i fauny, w celu
powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej, w tym
ró˝norodnoÊci zasobów genetycznych w UE do 2010 roku.
2. LIFE+ Polityka Êrodowiskowa
i zarzàdzanie Êrodowiskiem.
G∏ówne cele:
– Zmiany klimatu: Stabilizacja
st´˝enia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegajàcym globalnemu ociepleniu o ponad 2°C.
– Woda: Przyczynienie si´ do
poprawy jakoÊci wody przez
opracowanie op∏acalnych
Êrodków zmierzajàcych do
osiàgni´cia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania pierwszego planu zarzàdzania dorzeczami na podstawie dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady (ramowa dyrektywa
wodna) do roku 2009.
– Powietrze: Osiàgni´cie poziomów jakoÊci powietrza,

–

–

–

–

–

które nie powodujà znacznego
negatywnego wp∏ywu na zdrowie ludzi i Êrodowisko naturalne czy zagro˝enia dla nich.
Gleba: Ochrona i zapewnienie zrównowa˝onego wykorzystania gleby przez zachowanie jej funkcji, zapobieganie zagro˝eniom dla gleby,
∏agodzenie ich skutków i rekultywacj´ zniszczonej gleby.
Ârodowisko miejskie: Przyczynianie si´ do poprawy ekologicznoÊci obszarów miejskich Europy.
Ha∏as: Przyczynianie si´ do
rozwoju i realizacji polityki
w zakresie ha∏asu w Êrodowisku. 15.7.2008 C 178/22
Dziennik Urz´dowy Unii
Europejskiej PL.
Substancje
chemiczne:
Poprawa ochrony Êrodowiska
i zdrowia przed zagro˝eniami
zwiàzanymi z substancjami
chemicznymi do roku 2020
przez wdro˝enie prawodawstwa dotyczàcego substancji
chemicznych, w szczególnoÊci rozporzàdzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH)
i strategii tematycznej w sprawie zrównowa˝onego stosowania pestycydów.
Ârodowisko i zdrowie: Opracowanie bazy informacyjnej
dla polityki w zakresie Êrodowiska i zdrowia (plan dzia∏ania na rzecz Êrodowiska
i zdrowia na lata 2004-2010).
Zasoby naturalne i odpady:
Rozwój i realizacja polityki
majàcej na celu zapewnienie
zrównowa˝onej gospodarki
zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównowa˝onego wykorzystania, poprawa
ekologicznoÊci produktów,
zrównowa˝one modele produkcji i konsumpcji, zapobie-
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ganie powstawaniu odpadów,
odzysk odpadów i recykling;
przyczynianie si´ do skutecznej realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów
i ich recyklingu.
– Lasy: Utworzenie, w szczególnoÊci w ramach sieci
koordynacji UE, zwi´z∏ej ale
szczegó∏owej bazy informacji
istotnych dla polityki dotyczàcej lasów w odniesieniu
do zmian klimatu (wp∏yw na
ekosystemy leÊne, jego ∏agodzenie, efekty zastàpienia),
ró˝norodnoÊci biologicznej
(informacja podstawowa
i chronione obszary leÊne),
po˝arów lasów, stanu lasów
i ich funkcji ochronnych
(woda, gleba i infrastruktura),
a tak˝e przyczynianie si´ do
ochrony lasów przed po˝arami.
– Innowacje: Przyczynienie
si´ do opracowania i prezentacji innowacyjnych kierunków polityki, technologii,
metod i instrumentów wspierajàcych wdro˝enie planu
dzia∏aƒ na rzecz technologii
dla Êrodowiska (ETAP).
– Kierunki strategiczne: Promowanie skutecznego wdro˝enia i przestrzegania prawodawstwa wspólnotowego
w zakresie ochrony Êrodowiska oraz poprawa wiedzy
w zakresie polityki Êrodowiskowej; poprawa ekologicznoÊci MÂP.
Wnioski mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do wszystkich powy˝szych
tematów, jednak wed∏ug tegorocznego Zaproszenia Komisja b´dzie
preferowaç zw∏aszcza wnioski dotyczàce zmian klimatu.
3. LIFE+ Informacja i komunikacja.
G∏ówny cel:
Rozpowszechnianie informacji
i podnoszenie ÊwiadomoÊci na
temat kwestii dotyczàcych Êro-
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dowiska, w tym zapobiegania
po˝arom lasów; wsparcie Êrodków towarzyszàcych, takich
jak dzia∏ania i kampanie komunikacyjne, kampanie, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia
dotyczàce zapobiegania po˝arom lasów.
Wnioski mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do wszystkich powy˝szych
tematów, jednak Komisja b´dzie
preferowaç zw∏aszcza wnioski dotyczàce powstrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej.
Stawki
wspó∏finansowania UE
Na 2008 rok dla Polski przewidziano w ramach programu
LIFE+ kwot´ 9 830 858 euro.

3. LIFE+ Informacja i komunikacja:
– Stawka wsparcia finansowego Wspólnoty wynosi
maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych.
Pozosta∏e kwoty jednostka realizujàca projekt musi sfinansowaç ze
Êrodków w∏asnych lub z kredytu
bankowego. Kredyt bankowy zaciàgni´ty w jednym z banków wspó∏pracujàcych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mo˝e byç por´czony do 80% kwoty uzyskanego
kredytu i do 5 mln euro (w trybie
portfelowym do 500 000 euro). Naj∏atwiej i najszybciej kredyt z por´czeniem mo˝na uzyskaç w trybie
portfelowym w bankach, które
podpisa∏y specjalnà umow´ z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Forma p∏atnoÊci

Generalnà politykà Unii Europejskiej jest, ˝e nie udziela wsparcia
finansowego w wysokoÊci 100%.
W ramach programu LIFE+ mo˝na
uzyskaç zasadniczo do 50% wartoÊci inwestycji.
Zaproszenie na 2008 rok przewiduje nast´pujàce progi dofinansowania:
1. LIFE+ Projekty z dziedziny
ochrony przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej:
– Stawka wsparcia finansowego
Wspólnoty wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.
– W odniesieniu do wniosków
dotyczàcych siedlisk lub
gatunków priorytetowych
okreÊlonych w dyrektywie
ptasiej i dyrektywie siedliskowej mo˝na zastosowaç wyjàtkowo maksymalnà stawk´
wspó∏finansowania w wysokoÊci 75%.
2. LIFE+ Polityka Êrodowiskowa
i zarzàdzanie Êrodowiskiem:
– Stawka wsparcia finansowego
Wspólnoty wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.
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Dotacja wyp∏acana b´dzie po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
i podpisaniu umów mi´dzy beneficjentem a Komisjà Europejskà.
Sposób wyp∏acania dotacji jest nastepujàcy:
➢ 40% – pierwsza wyp∏ata, nast´puje przed rozpocz´ciem projektu,
➢ 30% – druga wyp∏ata, w trakcie
realizacji projektu,
➢ 30% – trzecia wyp∏ata, po
zakoƒczeniu realizacji projektu
i przedstawieniu raportu koƒcowego.
Minimalna wartoÊç
projektu
Rozporzàdzenie ws. LIFE+ nie
okreÊla minimalnej wartoÊci projektu.
Nale˝y jednak liczyç si´ z faktem,
˝e zbyt ma∏e projekty nie zostanà
zaakceptowane przez Komisj´.
W latach ubieg∏ych nie by∏y rozpatrywane projekty o wartoÊci mniejszej ni˝ 300 tys. euro, natomiast
Êrednia wartoÊç pojedynczego projektu w paƒstwach UE wynios∏a
oko∏o 2 mln euro. Mo˝na przyjàç,
˝e minimalna wartoÊç zg∏aszanych
projektów nie powinna byç mniejwww.dashofer.pl
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sza ni˝ 500 tys. euro. WartoÊç maksymalna ograniczona jest rocznà
krajowà alokacjà, wynoszàcà w 2008
roku dla Polski 9 830 858 euro.

podejmowana indywidualnie w procesie weryfikacji projektu.

Por´czenia i gwarancje

Wnioski do programu LIFE+ sk∏ada
si´ z cz´Êci technicznej i finansowej.
Wnioski nale˝y sk∏adaç wy∏àcznie
w wersji elektronicznej na p∏ycie
CD lub DVD, w formacie pliku pdf.
Sk∏adajàcego si´ ze stron przygotowanych do wydrukowania w standardowym formacie A4 w trybie
czarno-bia∏ym. W przypadku, gdy
istnieje koniecznoÊç do∏àczenia
dokumentów z podpisami i pieczàtkami, nale˝y je zeskanowaç, upewniajàc si´, ˝e wszelkie podpisy
i pieczàtki zachowujà czytelnoÊç na
wydruku. Wyjàtkiem sà za∏àczane
do wniosku mapy i materia∏ graficzny, które mogà mieç format A4
lub A3 i zawieraç kolory. W przypadku beneficjentów, nieb´dàcych
podmiotami o charakterze publicznym, dodatkowe dokumenty finansowe nale˝y do∏àczyç w formacie
pliku MS Excel.

Podobnie jak w poprzednich latach,
Komisja Europejska mo˝e ˝àdaç
od beneficjentów przedstawienia
por´czenia dla pierwszej wyp∏aty
dotacji. Informujemy, ˝e stworzona
zosta∏a mo˝liwoÊç otrzymania por´czenia w ramach Funduszu Por´czeƒ Unijnych, obs∏ugiwanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
W przypadku kwot mniejszych ni˝
5 mln euro istnieje ponadto mo˝liwoÊç uzyskania gwarancji (dzi´ki
regwarancji BGK) z nast´pujàcych
banków:
➢ BISE Bank Grupa DnB NORD.
➢ Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
➢ PKO BP S.A.
Szczegó∏owe informacje mo˝na
znaleêç na stronie internetowej
Banku Gospodarstwa Krajowego.

✔

WA˚NE!

Zobowiàzanie do przedstawienia
por´czeƒ nie dotyczy beneficjentów
o charakterze instytucji publicznych.

Finansowanie
podwykonawców
Ze Êrodków z programu LIFE+
mogà byç tak˝e op∏acani podwykonawcy. Udzia∏ podwykonawców
stanowiç mo˝e do 35% kosztów
kwalifikowanych projektu. Jednak
w odpowiednio uzasadnionych przypadkach wartoÊç ta mo˝e byç wy˝sza.
Decyzja o uznaniu dodatkowych
kosztów za kwalifikowalne jest

■

Wnioski

J´zyk wniosku
Formularze wniosków do programu LIFE+ dost´pne sà wy∏àcznie
w j´zyku angielskim. Wniosek
(z wyjàtkiem formularza B1) mo˝e
zostaç wype∏niony w dowolnym
j´zyku urz´dowym UE, w tym
równie˝ w j´zyku polskim. Jednak
ze wzgl´dów technicznych Komisja
zawsze zaleca przesy∏anie wniosków w wersji angielskiej.

si´ i nie b´dà uwzgl´dniane w dalszych procedurach, z wyjàtkiem
sytuacji, kiedy:
1) we wniosku brakuje nie wi´cej
ni˝ jednego formularza;
2) w formularzach brakuje wymaganych piecz´ci, dat i podpisów;
3) wniosek nie zawiera wymaganych za∏àczników.
W przypadku projektów, których
dotyczà powy˝sze wy∏àczenia, ale
kompletnych pod ka˝dym innym
wzgl´dem, Komisja przewidzia∏a
mo˝liwoÊç dokonania uzupe∏nieƒ.
W tym celu do wnioskodawcy zostanie wys∏any e-mail (na podany we
wniosku adres osoby kontaktowej)
z informacjà o zauwa˝onych brakach. Kopi´ wiadomoÊci otrzyma
te˝ osoba kontaktowa reprezentujàca krajowà instytucj´ poÊredniczàcà,
którà w Polsce jest Ministerstwo
Ârodowiska. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiàzany b´dzie w terminie 7 dni roboczych odpowiedzieç
na wiadomoÊç i przes∏aç brakujàce
dokumenty drogà elektronicznà.
Wnioski, które nie zostanà uzupe∏nione w ten sposób przed up∏ywem
terminu podanego w wiadomoÊci
e-mail, zostanà uznane za niekwalifikujàce si´ i nie b´dà podlegaç
dalszej ocenie.
■

§
–

–

B∏´dny wniosek
Wnioski LIFE+, które nie spe∏nià
wszystkich wymaganych kryteriów,
zostanà uznane za niekwalifikujàce

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz Êrodowiska.
Zaproszenie do sk∏adania wniosków
dotyczàcych instrumentu life+ na 2008 r.
(2008/c 178/20).

dr Micha∏ Kuliƒski

W nast´pnych numerach:
■ Op∏aty za dost´p do informacji o Êrodowisku
AktualnoÊci prawne dotyczàce op∏at i funduszy w ochronie Êrodowiska

www.dashofer.pl
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Finanse
Kara umowna w umowie po˝yczki udzielanej przez fundusz
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
Kara umowna w umowie po˝yczki
udzielanej przez fundusz ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej – Wyrok SN z 11 paêdziernika 2002 r. – I CKN 997/00
OSNC 2004, z. 2, poz. 24

po˝yczkobiorc´ kary umownej wówczas, gdy zadanie inwestycyjne nie
zostanie zakoƒczone w terminie
lub gdy po˝yczkobiorca odstàpi od
jego realizacji. Po˝yczk´ por´czy∏
bank.

Istota problemu
prawnego

Spó∏dzielnia ogrodniczo-pszczelarska umowy nie wykona∏a. Fundusz
wypowiedzia∏ umow´ i za˝àda∏ od
spó∏dzielni i od banku zwrotu
kapita∏u, oprocentowania i odsetek
na opóênienie. Nast´pnie Fundusz
rozszerzy∏ powództwo o kwot´ kary
umownej.

Czy w umowie po˝yczki udzielanej przez fundusz na realizacj´
inwestycji o charakterze ochronnym mo˝na zastrzec kar´ umownà
na wypadek niezrealizowania tej
inwestycji?
Teza
Zastrze˝enie w umowie po˝yczki –
udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Êrodowiska i Gospodarki Wodnej w celu realizacji
inwestycji o charakterze ekologicznym i s∏u˝àcej ochronie Êrodowiska – kary pieni´˝nej o funkcjach
prewencyjno-represyjnych, motywujàcej d∏u˝nika do wykonania
Êwiadczenia niepieni´˝nego w terminie, jest dopuszczalne (art. 353
/1/ k.c.).
Stan faktyczny
W 1991 r. Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej (zwany dalej „Funduszem”) zawar∏ ze spó∏dzielnià
ogrodniczo-pszczelarskà umow´
po˝yczki z przeznaczeniem Êrodków pieni´˝nych na budow´ oczyszczalni Êcieków w okreÊlonym
w umowie terminie. W umowie ustalono warunki sp∏aty, zastrze˝ono
tzw. oprocentowanie stanowiàce
odsetki kredytowe za korzystanie
z pieni´dzy Funduszu oraz odsetki
za opóênienie. Dopuszczono te˝
wypowiedzenie umowy i przewidziano obowiàzek zap∏aty przez
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Sàd I instancji uwzgl´dni∏ powództwo, zasàdzajàc m.in. kar´
umownà, poniewa˝ inwestor nie
zakoƒczy∏ zadania w terminie i odstàpi∏ od jego realizacji. Bank z∏o˝y∏ apelacj´, sàd II instancji zmieni∏
wyrok w ten sposób, ˝e nie zasàdzi∏
kary umownej argumentujàc, ˝e
art. 483 § 1 k.c. dopuszcza zastrze˝enie kary umownej na wypadek
niewykonania zobowiàzania niepieni´˝nego, a umowa po˝yczki
nak∏ada∏a na d∏u˝nika zobowiàzanie stricte pieni´˝ne.
Sàd II instancji wskaza∏ ponadto,
˝e kara umowna stanowi surogat
odszkodowania, a Fundusz nie
wykaza∏, by poniós∏ szkod´ przez
to, ˝e po˝yczkobiorca ostatecznie
nie zbudowa∏ oczyszczalni Êcieków, okreÊlonej jako cel po˝yczki,
a zatem – zdaniem sàdu II instancji
– umowa w cz´Êci, w jakiej zastrzega∏a kary umowne na wypadek niewykonania zadania w terminie, by∏a bezwzgl´dnie niewa˝na.
Fundusz wniós∏ kasacj´ do SN
zarzucajàc, ˝e nies∏usznie uznano
zastrze˝enie kary umownej za niewa˝ne. SN uwzgl´dni∏ kasacj´ i przekaza∏ w tym zakresie spraw´ do
ponownego rozpoznania.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2008

Z uzasadnienia
Nie mo˝na zgodziç si´ ze stanowiskiem, ˝e umowa nak∏ada∏a na po˝yczkobiorc´ zobowiàzania o charakterze ÊciÊle pieni´˝nym, wobec
czego jej postanowienia zastrzegajàce kary umowne na wypadek
niewykonania okreÊlonego w niej
zadania by∏y niewa˝ne jako sprzeczne z art. 483 § 1 k.c. Nie mo˝na te˝
uznaç, by do essentialiae negotii
umowy zaliczone mog∏y byç wy∏àcznie te postanowienia, które w∏aÊciwe sà dla umowy po˝yczki.
Wprawdzie umowa, o której mowa,
zosta∏a nazwana jako „umowa
po˝yczki”, to jednak zawiera postanowienia wykraczajàce poza zakres
okreÊlony w art. 720 k.c.
Udzielajàcym po˝yczki by∏ Fundusz
utworzony na podstawie ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska, ju˝
nieobowiàzujàcej, a sama umowa
by∏a zawarta równie˝ na podstawie
jej przepisów. Zgodnie z art. 87a
Êrodki Funduszu by∏y przeznaczone
na finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, a do
jego zadaƒ nale˝a∏o – jak stanowi∏
art. 88a ust. 1 – wspomaganie dzia∏alnoÊci w sferze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie ust. 2 pkt 1 tego przepisu Fundusz móg∏ przeznaczaç
posiadane Êrodki na udzielanie
oprocentowanych po˝yczek, a po˝yczki te mog∏y byç cz´Êciowo lub
ca∏kowicie umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadania i osiàgni´cia planowanych
efektów. Cytowane przepisy wskazujà, ˝e Fundusz móg∏ udzielaç
po˝yczek celowych, ukierunkowanych na realizacj´ ÊciÊle okreÊlonych zadaƒ (ochrona Êrodowiska
i gospodarka wodna). Po˝yczkowww.dashofer.pl
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biorca z kolei móg∏ po˝yczk´ uzyskaç tylko wtedy, gdy zobowiàza∏
si´ do wykonania okreÊlonej inwestycji o ekologicznym charakterze.
Wbrew zatem ocenie sàdu II instancji, po˝yczkobiorca zaciàga∏ nie
tylko zobowiàzanie pieni´˝ne (po˝yczka), ale tak˝e zobowiàzanie niepieni´˝ne (realizacja inwestycji),
obwarowane sankcjà w postaci wypowiedzenia umowy i kary pieni´˝nej.
Powstaje jednak pytanie, czy mo˝na uznaç Fundusz za wierzyciela
tego zobowiàzania. O ile jest to
oczywiste w stosunku do zobowiàzania pieni´˝nego, o tyle wàtpliwoÊç dotyczàca zobowiàzania
niepieni´˝nego mo˝e byç wywo∏ana przeznaczeniem inwestycji,
gdy˝ po˝yczkobiorca nie realizowa∏ jej dla Funduszu. Nie mo˝na
te˝ jednak uznaç, by dokonywa∏
tego wy∏àcznie dla siebie. Oczyszczalnia Êcieków, na budow´ której
udzielono po˝yczki, mia∏a tak˝e
s∏u˝yç spo∏ecznoÊci lokalnej i stanowiç instrument ochrony Êrodowiska ca∏ego kraju, a dla wspomagania dzia∏alnoÊci w tym zakresie
zosta∏ w∏aÊnie powo∏any Fundusz.
Nie mo˝na wi´c pomijaç faktu, ˝e
obowiàzkiem powoda (tj. Funduszu) by∏o racjonalne dysponowanie
posiadanymi Êrodkami i czuwanie
nad tym, by by∏y przeznaczone na
cele okreÊlone w ustawie. Nie jest
zatem wystarczajàce – dla wykluczenia mo˝liwoÊci zastrze˝enia
kary umownej – stwierdzenie, ˝e
Fundusz nie by∏ wierzycielem zobowiàzania, skoro oczyszczalni nie
budowano dla niego.
Kolejne pytanie dotyczy charakteru
kary pieni´˝nej, o której mowa
w § 7 ust. 2 i 3 umowy. Analiza
treÊci umowy, dokonana w Êwietle
przepisy cytowanej ustawy o ochronie Êrodowiska, wskazuje, ˝e nie
chodzi o kar´ umowà w rozumieniu art. 483 i 484 k.c., kara umowna bowiem, jak wynika z brzmienia
art. 483 § 1 k.c., stanowi odszkowww.dashofer.pl

dowanie za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy. Zakres
odpowiedzialnoÊci z tytu∏u kary
umownej pokrywa si´ z zakresem
ogólnej odpowiedzialnoÊci d∏u˝nika okreÊlonej w art. 471 k.c.; od
okreÊlonego w tym przepisie odszkodowania kara umowna ró˝ni
si´ tylko tym, ˝e przys∏uguje – jak
wynika z art. 484 § 1 k.c. – bez
wzgl´du na wysokoÊç szkody.
Kara umowna jest wi´c surogatem
odszkodowania, a skar˝àcy Fundusz
nie poniós∏ szkody majàtkowej
bezpoÊrednio z tej przyczyny, ˝e
nie zbudowano oczyszczalni Êcieków (tego ustalenia faktycznego
skar˝àcy w kasacji nie kwestionowa∏). Szkoda stanowi uszczerbek majàtkowy, skar˝àcy tymczasem zarzuca∏, ˝e jego szkoda
wyra˝a si´ w tym, ˝e po˝yczone
pieniàdze móg∏ przeznaczyç na
sfinansowanie w tym samym
czasie innej inwestycji ekologicznej, która mog∏a byç zakoƒczona
i oddana do u˝ytku. Z treÊci
umowy nie wynika, jak ustali∏ sàd
II instancji, ˝e okreÊlona jako kara
umowna kwota ma s∏u˝yç naprawieniu szkody wynik∏ej wskutek
niewykonania inwestycji w terminie. Cel tego zastrze˝enia by∏ zatem inny. Wyk∏adnia treÊci umowy
– przy uwzgl´dnieniu kryteriów
okreÊlonych w art. 65 § 2 k.c. –
wskazuje, ˝e zastrze˝enie kary pieni´˝nej w kwocie odpowiadajàcej
25% po˝yczonej kwoty mia∏o spe∏niaç funkcje represyjne i motywacyjne jako gwarancja wybudowania przez po˝yczkobiorc´ oczyszczalni Êcieków w terminie. Tego
rodzaju zastrze˝enie umowne podlega ocenie w Êwietle art. 353/1/ k.c.
Przepis art. 353/1/ k.c. wyra˝a obowiàzujàcà w prawie zobowiàzaniowym zasad´ wolnoÊci umów. Zasada
ta doznaje ograniczeƒ w zakresie
treÊci i celu umowy ze wzgl´du na
w∏aÊciwoÊç (natur´) stosunku prawnego, ustaw´ oraz zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, z którymi nie

mogà one pozostawaç w sprzecznoÊci. Ze wzgl´du na te ograniczenia, niedopuszczalne jest takie
ukszta∏towanie przez strony treÊci
stosunku zobowiàzaniowego lub
jego celu, które prowadzi∏oby do
naruszenia przepisów ustawowych
o charakterze iuris cogentis. Poza
tym strony mogà kszta∏towaç treÊç
stosunku zobowiàzaniowego w sposób dowolny, byle by∏ zgodny z naturà zobowiàzania i zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Nale˝a∏o zatem oceniç, bioràc pod
uwag´ cel zawarcia umowy po˝yczki i Êrodki, z jakich je finansowano, czy omawiane postanowienie umowy by∏o dopuszczalne
w ramach swobody kszta∏towania
umów. Ocena ta musi byç dokonana w Êwietle przepisów cytowanej ustawy o ochronie Êrodowiska.
Jak wskazano wy˝ej, art. 88a ust. 3
tej ustawy pozwala∏ na umarzanie
po˝yczek w ca∏oÊci lub cz´Êci
w wypadku terminowego wykonania zadaƒ i osiàgni´cia planowanych efektów. Mo˝liwe zatem by∏o
przyznanie swego rodzaju „nagrody” dla po˝yczkobiorcy. ˚aden
przepis nie zabrania∏ na∏o˝enia
„kary” na wypadek niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania umowy. Brak takiego zakazu oznacza,
˝e zastrze˝enie – w umowie po˝yczki udzielanej przez Fundusz
w celu realizacji inwestycji o charakterze ekologicznym i s∏u˝àcej
ochronie Êrodowiska – kary umownej o funkcjach prewencyjno-represyjnych, motywujàcej d∏u˝nika do
wykonania do wykonania Êwiadczenia niepieni´˝nego w terminie
jest w ramach swobody umów
dopuszczalne (art. 353/1/ k.c.). Nie
sposób te˝ racjonalnie twierdziç,
by motywowanie po˝yczkobiorcy
przez kar´ pieni´˝nà do wykonania
za po˝yczone pieniàdze w umówionym terminie takiej inwestycji
by∏o sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego i z tej przyczyny
tego rodzaju zastrze˝enie umowne
by∏o niewa˝ne (art. 58 § 2 k.c.).
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Uwagi
Wyrok zachowa∏ pe∏nà aktualnoÊç
na tle ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 ze zm.), a to ze
wzgl´du na art. 409, 410 i 411 ust. 1

?

pkt 1 i ust. 3, z których wynika, ˝e
Êrodki zarówno Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, jak i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej mogà byç
przeznaczane na udzielanie opro-

centowanych po˝yczek (na cele
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej), a po˝yczki mogà byç
cz´Êciowo umarzane pod warunkiem terminowego wykonania zadaƒ i osiàgni´cia planowanych
efektów.
Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Jaka jest op∏ata za przy∏àczenie do sieci kanalizacyjnej?

Jednorazowa op∏ata za pod∏àczenie do istniejàcej gminnej sieci
kanalizacyjnej nie ma Êwiadczenia podatkowego, gdy˝ nie jest
w Êwietle prawnym op∏atà przymusowà. Mo˝na mówiç jedynie
o sytuacji stwarzajàcej pewien
„przymus ˝yciowy”.
Naczelny Sàd Administracyjny
w wyroku z dnia 14 marca 2003 r.
potwierdzi∏, ˝e jednorazowa op∏ata
za pod∏àczenie do istniejàcej gminnej sieci kanalizacyjnej nie ma
Êwiadczenia podatkowego, gdy˝
nie jest w Êwietle prawnym op∏atà
przymusowà. Ustawa o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach
nak∏ada na w∏aÊciciela nieruchomoÊci utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez przy∏àczenie nieruchomoÊci do istniejàcej sieci kanalizacyjnej i to pod karà grzywny.
W Êwietle tych przepisów nie mo˝na
mówiç o dobrowolnoÊci op∏aty
z tytu∏u pod∏àczenia do istniejàcej,
gminnej kanalizacji sanitarnej.
Op∏aty te majà cechy narzuconej
mieszkaƒcom daniny publicznej
wprowadzonej przez gmin´. Nie
mo˝na zatem op∏at tych traktowaç
jako nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym ustalajàcych us∏ug´
i op∏at´ za us∏ug´ umowà zawieranà
przez strony i korzystajàcych z dobrowolnych ustaleƒ warunków
zawartej umowy.
W orzecznictwie Naczelnego Sàdu
Administracyjnego i Sàdu Najwy˝szego ugruntowa∏ si´ poglàd, ˝e
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jednostronne nak∏adanie na obywateli obowiàzków, w tym op∏at, nie
jest dopuszczalne bez upowa˝nienia ustawowego. Równie˝ z art. 84
Konstytucji, który mieÊci si´ w ramach regulacji dotyczàcych Êrodków
ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka
i obywatela wynika, ˝e obywatel
jest zobowiàzany do ponoszenia
ci´˝arów i Êwiadczeƒ publicznych,
przewidzianych wy∏àcznie ustawà.

˚aden z obowiàzujàcych przepisów nie pozwala na przerzucenie
realizacji i finansowanie tych zadaƒ
na mieszkaƒców gminy i to w drodze na∏o˝onego obowiàzku. Ustalenie konkretnej wysokoÊci op∏aty
obowiàzujàcej powszechnie wraz z
wyznaczeniem terminu do zap∏aty
nosi znamiona na∏o˝enia przez
Rad´ obowiàzku powszechnego
Êwiadczenia pieni´˝nego na cele
publiczne, czyli quasipodatku.

Stan faktyczny
NSA podjà∏ uchwa∏´, o której mowa
wy˝ej, na podstawie konkretnego
stanu faktycznego. Otó˝ Wojewoda
z∏o˝y∏ skarg´ do Naczelnego Sàdu
Administracyjnego na uchwa∏´ Rady
Miejskiej w N. w sprawie ustalenia
wysokoÊci udzia∏u mieszkaƒców
dwóch wsi w budowie sieci komunalizacji sanitarnej, wnoszàc o stwierdzenie jej niewa˝noÊci. Zdaniem
Wojewody powo∏any w uchwale
przepis art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) nie daje Radzie
uprawnieƒ do ustalenia wysokoÊci
udzia∏u mieszkaƒców w budowie
sieci kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty nale˝y do zadaƒ
w∏asnych gminy. Do tych zadaƒ
nale˝à m.in. sprawy wodociàgów
i zaopatrzenia w wod´, kanalizacji,
usuwania i oczyszczanie Êcieków
komunalnych.
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Jak argumentowa∏
Naczelny Sàd
Administracyjny?
NSA w uzasadnieniu wyroku zwa˝y∏, ˝e zaskar˝ona przez Wojewod´
uchwa∏a powo∏uje jako podstaw´
prawnà jej wydania art. 18 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
który stanowi, ˝e do w∏aÊciwoÊci
rady gminy nale˝à wszystkie sprawy pozostajàce w zakresie dzia∏ania gminy, o ile ustawy nie stanowià inaczej. Natomiast zaskar˝ona
uchwa∏a nie powo∏uje innych przepisów, które regulowa∏yby podstaw´
do podj´cia uchwa∏y o takiej treÊci.
W art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zosta∏o
okreÊlone, ˝e do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci rady gminy nale˝y podejmowanie uchwa∏ w sprawach podatków
i op∏at w granicach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach. Zaskar˝onà
uchwa∏à ustalony zosta∏ (w § 1)
udzia∏ finansowy mieszkaƒców
w budowie sieci kanalizacyjnej
w wysokoÊci okreÊlonej w tym parawww.dashofer.pl
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grafie w zale˝noÊci od tego, czy
gospodarstwo domowe jest ju˝ przy∏àczone do sieci kanalizacyjnej.
Wprowadzona w ten sposób jednorazowa op∏ata za pod∏àczenie do
istniejàcej gminnej sieci kanalizacyjnej, nie ma Êwiadczenia podatkowego, gdy˝ nie jest w Êwietle prawnym op∏atà przymusowà. Mo˝na
mówiç jedynie o sytuacji stwarzajàcej pewien „przymus ˝yciowy”.
Korzystanie z urzàdzeƒ komunalnych w postaci sieci kanalizacyjnej
jest bowiem koniecznoÊcià w myÊl
art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach.
Ten ostatni przepis nak∏ada na w∏aÊciciela nieruchomoÊci utrzymanie
czystoÊci i porzàdku przez przy∏àczenie nieruchomoÊci do istniejàcej
sieci kanalizacyjnej i to pod karà
grzywny, stosownie do art. 10 ust. 2
tej ustawy.
W Êwietle tych przepisów nie
mo˝na mówiç o dobrowolnoÊci
op∏aty z tytu∏u pod∏àczenia do istniejàcej, gminnej kanalizacji sanitarnej. Op∏aty, o których stanowi
uchwa∏a, majà cechy narzuconej
mieszkaƒcom daniny publicznej
wprowadzonej przez gmin´. Nie
mo˝na zatem ustalonych op∏at traktowaç jako nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym, ustalajàcych
us∏ug´ i op∏at´ za us∏ug´ umowà
zawieranà przez strony i korzystajàcych z dobrowolnych ustaleƒ warunków zawartej umowy.

W orzecznictwie Naczelnego Sàdu
Administracyjnego i Sàdu Najwy˝szego ugruntowa∏ si´ poglàd, ˝e jednostronne nak∏adanie na obywateli
obowiàzków, w tym op∏at, nie jest
dopuszczalne bez upowa˝nienia
ustawowego. Równie˝ z art. 84 Konstytucji, który mieÊci si´ w ramach
regulacji dotyczàcych Êrodków
ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka
i obywatela wynika, ˝e obywatel jest
zobowiàzany do ponoszenia ci´˝arów i Êwiadczeƒ publicznych, przewidzianych wy∏àcznie ustawà. Jak
zosta∏o wy˝ej wykazane, podstawà
prawnà podj´tej uchwa∏y nie jest
powo∏any w niej art. 18 ust. 1 Ustawy
o samorzàdzie gminnym, nie jest
podstawà ustawa o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach.
Nale˝y rozwa˝yç, czy podstawà do
ustalenia op∏at mo˝e byç art. 4 ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 9, poz. 43 ze
zmianami). Przepis ten z kolei stanowi, ˝e je˝eli przepisy szczególne
nie stanowià inaczej, organy jednostek samorzàdu terytorialnego postanawiajà o wysokoÊci cen i op∏at
albo o sposobie ustalenia cen i op∏at
za us∏ugi komunalne o charakterze
u˝ytecznoÊci publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urzàdzeƒ
u˝ytecznoÊci publicznej jednostek
samorzàdu terytorialnego. Ust´p 2
tego przepisu umo˝liwia scedowanie tych uprawnieƒ na organy wykonawcze tych jednostek.

Jak podkreÊli∏ Naczelny Sàd Administracyjny, w wyroku z dnia 13 grudnia 2000 r. artyku∏ ten nie stanowi
generalnego upowa˝nienia do wprowadzenia op∏at o charakterze publicznoprawnym. Choç w przepisie
tym mówi si´ o cenach i op∏atach,
to op∏aty, o których mowa w tym
przepisie, sà tylko ustalonymi nale˝noÊciami, stanowiàcymi jedynie
ekwiwalent za us∏ug´ ze strony
gminy w postaci umo˝liwienia korzystania z jej obiektów i urzàdzeƒ,
Êwiadczonà w warunkach braku
przymusu po stronie Êwiadczeniobiorcy. Gdy pojawia si´ przymus,
to czyni op∏at´ ju˝ daninà publicznà narzuconà jednostronnie
wraz za us∏ug´. Taki charakter ma
op∏ata wprowadzona zaskar˝onà
uchwa∏à.
Sàd uzna∏, i˝ podstawy prawnej do
zaliczenia rozpatrywanej uchwa∏y,
do aktów prawa miejscowego nie
mo˝e stanowiç te˝ art. 40 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy o samorzàdzie gminnym,
poniewa˝ taka uchwa∏a nie nale˝y
do kategorii aktów prawnych, okreÊlajàcych zasady i tryb korzystania
z gminnych obiektów i urzàdzeƒ
u˝ytecznoÊci publicznej. W uchwale
7 s´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia
25 marca 1997 r. (sygn. CZP 126/90
OSNC 1997/97) wyra˝ono poglàd,
˝e ustalenie op∏at za korzystanie
z gminnych urzàdzeƒ zaopatrzenia
w wod´, odprowadzanie Êcieków
nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiàzujàcym „aczkolwiek ma ono charakter dzia∏ania
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w sferze szeroko rozumianej dzia∏alnoÊci publicznej”, jest natomiast
aktem tzw. kierownictwa wewn´trznego, wià˝àcego wprost tylko organ
gminy, a nie podmioty prawa, z którymi wchodzi ona w stosunki prawne.

z tych obiektów i urzàdzeƒ (wyrok
NSA z 31 maja 1996 r. I SA/¸d
65/96; z dnia 16 grudnia 1996 r. II
SA/Kr 1377/96, uchwa∏a SN z dnia
26 wrzeÊnia 1995 r. III AZP 22/95
OSNAPiUS z 1996 r. nr 6, poz. 80).

Równie˝ w orzecznictwie NSA
przyj´to, ˝e w zakresie ustalania
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej nie mieÊci si´
prowadzenie op∏at za korzystanie

Wed∏ug NSA przepis art. 18 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
nie daje Radzie uprawnieƒ do ustalenia wysokoÊci udzia∏u mieszkaƒ-

ców w budowie sieci kanalizacji
sanitarnej. Majàc powy˝sze na uwadze, Sàd uchwa∏´ Rady Miejskiej
w N. uzna∏ za wadliwà i stwierdzi∏
jej niewa˝noÊç.

§ Podstawa prawna:
Wyrok NSA z dnia 14 marca 2003 r. (sygnatura akt I SA 85/2003).
dr Micha∏ Kuliƒski
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10 dni. Mogà Paƒstwo zwróciç publikacj´
w ciàgu 14 dni od daty realizacji zamówienia, jeÊli nie spe∏ni on Paƒstwa oczekiwaƒ.
Dodatkowe informacje pod nr: 022-559-36-43,
Dzia∏ Obs∏ugi Klienta 559-36-00/06.

Prenumerata kwartalna 65 z∏ + 22% VAT
Prenumerata roczna 231, 40 z∏ + 22% VAT

Forma p∏atnoÊci:

■

pobranie

■

przelew

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport

■ e-podatki

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-zmiany prawa

Firma/Instytucja: ........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres: ......................................................................................................................... Stanowisko: ..........................................................
Imi´ i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................
Bran˝a: ....................................................... Telefon: .................................... Fax: .................................... e-mail: ....................................
Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2008 r.

SPN ODF0908
Piecz´ç/podpis .........................................................

Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12 w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach
marketingowych. Wydawnictwo zapewnia prawo wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2008

Podpis: .....................................................................

www.dashofer.pl

