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Uznano, ˝e nowe rozwiàzania mogà
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Paƒstwo!

Minister Ârodowiska ma przedstawiç nowe za∏o˝enia do tej ustawy
tak, aby uniknàç dzia∏aƒ, które b´dà
obcià˝a∏y finansowo zwyk∏ych obywateli i przedsi´biorców.
Termin wyjÊcia nowej ustawy zosta∏
zaplanowany na wiosn´ 2010 roku. ■
Redakcja

Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na 2010 rok
8 wrzeÊnia 2009 r. opublikowano
obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie

wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2010
(Mon. Pol. Nr 57, poz. 780).

dzà si´ Paƒstwo tak˝e o zmianach
w procedurach odwo∏awczych dla
konkursów unijnych.

Polecam tak˝e artyku∏y dotyczàce
finansów. Dowiedzà si´ z nich Paƒstwo
m.in., jakie sà koszty kontroli przestrzegania przepisów.

Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce wrzeÊniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.

W dziale Temat numeru omówiona zosta∏a Ustawa o finansach publicznych.
Autor przedstawia za∏o˝enia nowej
Ustawy oraz przewidywania, jak mo˝e
ona wp∏ynàç na sektor ochrony Êrodowiska.

W aktualnoÊciach informujemy o naborze wniosków dla programów
ochrony Êrodowiska oraz o mo˝liwoÊci dofinansowania dla inwestycji
w odnawialne êród∏a energii. Dowie-

W poradach prawnych przeczytajà
Paƒstwo ciekawy artyku∏ o nowej
Ustawie o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji.

www.dashofer.pl

Ze wzgl´du na skomplikowanà
struktur´ projektu wynikajàcego ze
specjalistycznego charakteru ustawy,
nadal b´dà prowadzone prace w celu
usuni´cia wszystkich kontrowersyjnych elementów.
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Obwieszczenie przewiduje nast´pujàce górne jednostkowe stawki:
1. Gazy lub py∏y wprowadzane do
powietrza – 335,36 z∏/kg.
2. Substancje wprowadzane ze
Êciekami do wód lub do ziemi –
215,00 z∏/kg.
3. Wody ch∏odnicze wprowadzane do
wód lub do ziemi – 24,56 z∏/dam3.
4. Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku – 245,67 z∏/Mg.
5. Pobór wody podziemnej –
3,64 z∏/m3.

6. Pobór wody powierzchniowej
Êródlàdowej – 1,89 z∏/m3.
7. Powierzchnia, z której odprowadzane sà wody opadowe lub
roztopowe, uj´te w otwarte lub
zamkni´te systemy kanalizacyjne,
pochodzàce z powierzchni zanieczyszczonych o trwa∏ej nawierzchni, w szczególnoÊci z miast,
portów, lotnisk, terenów przemys∏owych, handlowych, us∏ugowych i sk∏adowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów –

3,64 z∏/m2.
8. Za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu masy ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych w ciàgu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub
hodowli ryb lub tych organizów
(jeÊli zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 3 pkt 38
lit. g ustawy Prawo ochrony Êrodowiska) – 23,51 z∏.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nabór wniosków dla programów ochrony powietrza
Na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej pojawi∏y si´ informacje o Programie dla przedsi´wzi´ç zwiàzanych z opracowaniem,
zgodnie z art. 89-91 ustawy, programów ochrony powietrza i planów dzia∏ania.

Kto mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç
województwa zobowiàzane do opracowania programu ochrony powietrza.
Kryterium ubiegania si´ o dofinansowanie jest ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie
za rok poprzedni lub lata poprzednie, sporzàdzana przez Wojewódz-

kiego Inspektora Ochrony Ârodowiska, w których poziom substancji

przekracza poziom dopuszczalny,
powi´kszony o margines tolerancji.

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

„Program dla przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91
ustawy, programów ochrony powietrza
i planów dzia∏ania”
2009

2010

2011

Razem

I. Planowana alokacja
bud˝etu

1 000

2 500

4 000

7 500

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

1 000

1 500

Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku

1 000

2 500
1 000

2 000

3 000

3 000
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Wnioskodawca ma obowiàzek podania liczby stref, na danym terenie,
w stosunku do których powsta∏ obowiàzek opracowania programu
ochrony powietrza (zgodnie z liczbà
wskazanà przez WIOÂ).
W przypadku nieobj´cia wnioskiem
wszystkich stref, nale˝y wskazaç
przewidywany termin opracowania
programu dla stref lub substancji pozosta∏ych, wraz ze wskazaniem planowanych êróde∏ jego finansowania.
Bud˝et programu
Przewidywany bud˝et programu ze
Êrodków NFOSiGW na lata 2009-2011 wynosi 7 500 000,00 z∏ zgod-

nie z powy˝szà tabelà.
Terminy sk∏adania
wniosków i procedura
wyboru przedsi´wzi´ç
Sk∏adanie wniosków odbywaç si´
b´dzie w drodze naboru ciàg∏ego.
Wnioski rozpatrywane b´dà w kolejnoÊci wp∏ywu do NFOÂiGW. O udzieleniu dofinansowania b´dzie decydowaç kolejnoÊç z∏o˝enia kompletnego wniosku o dofinansowanie
w ramach przyj´tego limitu Êrodków
w danym roku.
Forma dofinansowania

waç na zasadzie dotacji, której wysokoÊç wyniesie do 50% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi sà
wszystkie koszty bezpoÊrednio zwiàzane z opracowaniem programu
ochrony powietrza, niezb´dne do
jego opracowania, powsta∏e w okresie kwalifikowania wydatków.
Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania zamieszczone sà na
stronie internetowej NFOSiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■

Dofinansowanie b´dzie si´ odby-

Redakcja

AktualnoÊci
Dofinansowanie dla inwestycji w odnawialne êród∏a energii
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
planuje przeznaczyç powy˝ej
1 mln z∏otych na preferencyjne
po˝yczki dla przedsi´biorstw,
chcàcych inwestowaç w odnawialne êród∏a energii.

NFOÂiGW uruchomi II nabór wniosków o dofinansowanie realizacji
przedsi´wzi´ç w ramach Programu
Priorytetowego pn. „Program dla
przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i obiektów
wysokosprawnej Kogeneracji”.
Wnioski b´dzie mo˝na sk∏adaç
w terminie od 1 grudnia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r.

Ârodki na dofinansowanie
Alokacja Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie przedsi´wzi´ç b´dzie w wysokoÊci 500 mln z∏. B´dà
one pochodziç z op∏at wnoszonych
przez firmy energetyczne za zbyt
ma∏y udzia∏ energii odnawialnej
w produkcji pràdu.
Kto mo˝e przystàpiç
do konkursu?
W konkursie b´dà mogli uczestniczyç przedsi´biorcy realizujàcy
inwestycje o wartoÊci przekraczajàcej 10 mln z∏. B´dà mogli si´ staraç
o po˝yczk´ w wysokoÊci do 50 mln

z∏otych, przy czym jej wartoÊç nie
mo˝e przekroczyç 75% kosztów
projektów.
Oprocentowanie ma wynosiç 6%
w skali roku, a okres kredytowania
nie powinien przekroczyç 15 lat.
Po zakoƒczeniu inwestycji przedsi´biorcy dodatkowo b´dà mogli si´
staraç o cz´Êciowe umorzenie po˝yczki (do 50%).
Dokumentacj´ zawierajàcà szczegó∏owe warunki i wymagania konkursu
b´dzie mo˝na pobraç z witryny internetowej www.nfosigw.gov.pl ■
Redakcja

AktualnoÊci
Szczegó∏owy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko
– nowa wersja
Minister rozwoju regionalnego zatwierdzi∏ nowà wersj´ Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

projektów w ramach POIiÂ oraz
za∏àcznikiem nr 3 Indykatywna
tabela finansowa obowiàzuje od
3 wrzeÊnia 2009 r.

Nowa wersja wraz za∏àcznikiem nr 2
Organizacja systemu oceny i wyboru

Zosta∏a wprowadzona mo˝liwoÊç
wyp∏aty zaliczek w Dzia∏aniach

www.dashofer.pl

4.2-4.6 (wsparcie dla przedsi´biorców w zakresie ochrony Êrodowiska).
W za∏àczniku 2 zmieniono zapisy
w zakresie procedury odwo∏awczej,
w zwiàzku ze zmianà wytycznych
horyzontalnych, wprowadzajàc mo˝-
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liwoÊç odwo∏aƒ dla projektów znajdujàcych si´ na liÊcie rezerwowej.
W Dzia∏aniu 2.1 wprowadzono
nowy typ projektu, dotyczàcy prac
przygotowawczych dla projektów indywidualnych, dotyczàcych
termicznego unieszkodliwiania odpadów, umo˝liwiajàc finansowanie
i refundacj´ Êrodków zwiàzanych
z dokumentacjà przed zakoƒczeniem
prac przygotowawczych dla danego
projektu i umo˝liwiajàc finansowanie przygotowania inwestycji
w tym zakresie na potrzeby kolejnej
perspektywy finansowej.

W Dzia∏aniu 3.1 poprawiono zapis
dotyczàcy poziomu dofinansowania projektów przeciwpowodziowych realizowanych przez JST, realizujàce zadania zlecone z zakresu
administracji rzàdowej. Wk∏ad w∏asny
dla takich projektów pokrywany
jest ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
W ramach dzia∏ania zaktualizowano
tak˝e zapisy dotyczàce linii demarkacyjnej w zwiàzku z aktualizacjà
listy projektów indywidualnych
w lipcu 2009 r. w odniesieniu do
podzia∏u projektu dla ˚u∏aw. Zaktualizowane zosta∏y zapisy dotyczàce
linii demarkacyjnej zgodnie z uchwa-

∏ami Komitetu Koordynujàcego
NSRO w odniesieniu do Dzia∏ania 3.2
(mo˝liwoÊç wsparcia Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Regionalnych
Programach) oraz Dzia∏ania 4.1
(umo˝liwienie wsparcia systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego dla
MÂP w tych województwach, gdzie
takiego wsparcia nie przewidziano
w Regionalnych Programach).
Szczegó∏owy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Ârodowisko
mo˝na znaleêç na stronie internetowej: www.pois.gov.pl
■
Redakcja

AktualnoÊci
Zmiany w procedurach odwo∏awczych dla konkursów unijnych
Od 21 sierpnia obowiàzujà nowe
wytyczne do procedur odwo∏awczych ustalonych dla programów
operacyjnych konkursów og∏aszanych od 20 grudnia 2008 r.

Wnioskodawcy
umieszczeni na liÊcie
rezerwowej mogà si´
odwo∏ywaç
Podstawowà zmianà jest mo˝liwoÊç odwo∏ania w przypadku, gdy
projekt przeszed∏ pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie zosta∏ zakwalifikowany do dofinansowania
ze wzgl´du na wyczerpanie puli
Êrodków przewidzianych w ramach
danego konkursu i w zwiàzku z tym
zosta∏ umieszczony na tzw. liÊcie
rezerwowej lub liÊcie rankingowej
na pozycji, która uniemo˝liwia
podpisanie z takim wnioskodawcà
umowy o dofinansowanie.
Zmiana ta ma na celu zrównanie
sytuacji prawnej wnioskodawców
wnioskujàcych o dofinansowanie
w ramach jednego konkursu. Do tej
pory wi´kszà ochronà prawnà
obj´ci byli wnioskodawcy, których
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projekty zosta∏y odrzucone.
Osoby znajdujàce si´ na liÊcie rezerwowej lub na liÊcie rankingowej nie
mia∏y mo˝liwoÊci bezpoÊredniego
podpisania umowy o dofinansowanie oraz nie mog∏y kwestionowaç
wyników oceny ich projektów.

✔

UWAGA!

Odwo∏anie nie przys∏uguje w momencie wyczerpania dost´pnej alokacji
na dzia∏anie lub priorytet. Zosta∏o to
doprecyzowane w art. 30a ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Pozosta∏e zmiany
W znowelizowanych wytycznych
dodano zalecenie, aby w przypadku
ponownej oceny przeprowadzonej
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia Êrodków odwo∏awczych weryfikowane by∏y jedynie te elementy
oceny pierwotnej projektu, które
by∏y przedmiotem procedury odwo∏awczej. Ma to za zadanie weryfikowaç tylko te elementy, które zawa˝y∏y na otrzymaniu oceny uniemo˝liwiajàcej zakwalifikowanie
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projektu do dofinansowania, a nie
na ca∏oÊciowej ocenie projektu.
W informacjach o wynikach oceny
projektu nale˝y podaç pe∏ne dane na
temat kryteriów oceny niespe∏nionych przez wnioskodawc´ lub punktacji za ich spe∏nienie (w zale˝noÊci
od przyj´tego systemu). Pozwoli to
wnioskodawcy na w∏aÊciwe wniesienie Êrodka odwo∏awczego oraz umo˝liwi ustosunkowanie si´ do wyników
oceny w zakresie, w jakim wnioskodawca si´ z tymi wynikami nie zgadza.
Nadanie pisma w placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem Êrodka odwo∏awczego, przy
czym termin przewidziany dla w∏aÊciwej instytucji do rozpatrzenia tak
wniesionego Êrodka odwo∏awczego
rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania Êrodka odwo∏awczego przez
t´ instytucj´.
Szczegó∏owe informacje o wprowadzonych zmianach i treÊç wytycznych zamieszczone sà na stronie:
www.mrr.gov.pl.
■
Redakcja
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Porady prawne
Ustawa o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji
6 sierpnia 2009 r. Prezydent podpisa∏ Ustaw´ z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych
substancji, która wejdzie w ˝ycie
w ciàgu 30 dni od jej og∏oszenia.
Ustawa ma stworzyç podstawy
prawne do zarzàdzania krajowym
pu∏apem emisji gazów cieplarnianych i pu∏apami innych substancji
w sposób, który zapewni Polsce
wywiàzanie si´ ze zobowiàzaƒ
wspólnotowych i zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych oraz umo˝liwi optymalizacj´ kosztowà redukcji
zanieczyszczeƒ wprowadzanych
do powietrza.

Za∏o˝enia nowej ustawy
Zgodnie z art. 1 ustawa okreÊla:
1) zadania Krajowego oÊrodka bilansowania i zarzàdzania emisjami;
2) zasady funkcjonowania Krajowego systemu bilansowania
i prognozowania emisji;
3) zasady zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych
substancji;
4) zasady funkcjonowania Krajowego rejestru jednostek Kioto;
5) zasady obrotu i zarzàdzania
jednostkami Kioto;
6) zasady funkcjonowania Krajowego
systemu zielonych inwestycji
oraz Rachunku klimatycznego;
7) warunki i zasady realizacji projektów wspólnych wdro˝eƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) warunki i zasady realizacji poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) projektów wspólnych wdro˝eƒ,
b) projektów mechanizmu czystego rozwoju.

dziç system zarzàdzania ochronà
powietrza i klimatu, który ma stanowiç uzupe∏nienie do regulacji
adresowanych do indywidualnych
instalacji z mocy Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska.
Krajowy system
bilansowania
i prognozowania emisji
Ustawa przewiduje powstanie krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w ramach którego b´dà gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane,
bilansowane i zestawiane informacje
o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji wprowadzanych
do powietrza, dajàc rzàdowi mo˝liwoÊç wp∏ywania na dzia∏alnoÊç
przedsi´biorstw i sektorów w celu
polepszenia jakoÊci powietrza oraz
ograniczenia emisji sumarycznej
z terytorium kraju do poziomów
umo˝liwiajàcych dotrzymywanie
na∏o˝onych na kraj pu∏apów emisji.
Informacje zebrane w krajowej bazie b´dà podstawà do opracowania
krajowego raportu o wielkoÊciach
emisji gazów cieplarnianych oraz
innych zestawieƒ i dokumentów, zgodnych z wymaganiami Konwencji
Klimatycznej i innych aktów prawa
wspólnotowego i mi´dzynarodowego.

Cel ustawy

W sytuacji przekroczenia krajowego
pu∏apu emisji z mocy ustawy b´dzie
opracowany, a nast´pnie przyj´ty
przez Rad´ Ministrów, krajowy plan
redukcji emisji, który b´dzie podstawà dla podj´cia przez ministra
Êrodowiska dzia∏aƒ dotyczàcych
opracowania i przyj´cia wspólnie
z ministrami w∏aÊciwymi sektorowych planów redukcji emisji.

Przepisy ustawy majà za zadanie
w sposób kompleksowy wprowa-

W przypadku przekroczenia krajowego pu∏apu emisji, podmioty wy-

www.dashofer.pl

mienione w planach b´dà mia∏y
obowiàzek ograniczenia emisji substancji szkodliwych.
Krajowy oÊrodek
bilansowania
i zarzàdzania emisjami
Ustawa przewiduje utworzenie Krajowego oÊrodka bilansowania i zarzàdzania emisjami, do zadaƒ którego
b´dzie nale˝eç mi´dzy innymi wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu
bilansowania i prognozowania emisji,
w tym prowadzenie Krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a tak˝e prowadzenie
Krajowego rejestru jednostek Kioto.
Wykonywanie zadaƒ Krajowego
oÊrodka ustawa powierza Instytutowi
Ochrony Ârodowiska w Warszawie.
Dzia∏alnoÊç Krajowego oÊrodka
ma byç finansowana ze Êrodków pochodzàcych z op∏at i kar pieni´˝nych, pobieranych na podstawie
przepisów o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
oraz na podstawie przepisów o systemie bilansowania i rozliczania
wielkoÊci emisji dwutlenku siarki
i tlenków azotu (NOX) dla du˝ych
êróde∏ spalania. Nadzór nad wykonaniem zadaƒ przez Krajowy
oÊrodek sprawuje Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
Redukcja gazów
cieplarnianych
Specjalne miejsce w ustawie zajmujà regulacje dotyczàce redukcji
gazów cieplarnianych. Polska, ratyfikujàc w 2002 roku Protokó∏ z Kioto,
zobowiàza∏a si´ do monitorowania
dzia∏aƒ wp∏ywajàcych na emisj´
gazów cieplarnianych oraz ich redukcj´ o 6% w stosunku do emisji z roku
bazowego 1988.
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Ustawa wprowadza do polskiego
porzàdku prawnego trzy mechanizmy wynikajàce z Protoko∏u z Kioto
– dotyczàce realizacji projektów
wspólnych wdro˝eƒ, projektów
mechanizmu czystego rozwoju oraz
handlu jednostkami Kioto.
W okresie 2008-2012 Polska dysponuje znacznà nadwy˝kà jednostek
Kioto, które mogà byç sprzedane
innym paƒstwom, które nie sà w stanie zredukowaç emisji gazów cieplarnianych do poziomu, do którego
zobowiàza∏y si´ w Protokole z Kioto.
Obrót i zarzàdzanie
jednostkami Kioto
Polska ju˝ od kilku miesi´cy prowadzi konsultacje nt. sprzeda˝y jednostek Kioto. W ustawie okreÊlono
zasady obrotu i zarzàdzania jednostkami Kioto, w tym tak˝e zawierania
umów, których przedmiotem jest
obrót jednostkami przyznanej emisji.
Jednostki Kioto mogà byç wykorzystywane do wype∏nienia zobowiàzaƒ redukcyjnych kraju, ale nie
mogà byç wykorzystywane do
wype∏nienia zobowiàzaƒ w ramach
wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji.
Krajowy system zielonych
inwestycji
Ponadto w ustawie okreÊlono podstawy funkcjonowania Krajowego
systemu zielonych inwestycji. System zagwarantuje transfer jednostek

mi´dzy paƒstwami posiadajàcymi
okreÊlone cele redukcyjne oraz
wzmocni dzia∏ania proekologiczne
w kraju.
Pozyskane Êrodki b´dà mog∏y byç
wykorzystywane na wspieranie projektów realizowanych w nast´pujàcych obszarach:
➢ poprawy efektywnoÊci energetycznej,
➢ poprawy efektywnoÊci wykorzystania w´gla, w tym zwiàzanej z czystymi technologiami
w´glowymi,
➢ zamiany stosowanego paliwa na
paliwo niskoemisyjne,
➢ unikania lub redukcji emisji
gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
➢ wykorzystania odnawialnych
êróde∏ energii,
➢ unikania lub redukcji emisji
metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyÊle wydobywczym, gospodarce odpadami i Êciekami oraz
w gospodarce rolnej, a tak˝e przez
wykorzystywanie go do produkcji
energii,
➢ dzia∏aƒ zwiàzanych z sekwestracjà gazów cieplarnianych,
➢ innych dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub poch∏aniania dwutlenku
w´gla (CO2) oraz adaptacji do
zmian klimatu,
➢ prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych êróde∏
energii oraz zaawansowanych

i innowacyjnych technologii
przyjaznych Êrodowisku,
➢ dzia∏alnoÊci edukacyjnej, w tym
prowadzenia szkoleƒ wspomagajàcych wype∏nianie krajowych
zobowiàzaƒ wynikajàcych z Protoko∏u z Kioto.
Przytoczona powy˝ej lista obszarów
gwarantuje równy dost´p wszystkich
sektorów: przemys∏u, leÊnictwa,
rolnictwa, transportu do Êrodków,
a preferowane b´dà te obszary, w których dzia∏ania b´dà najefektywniejsze pod wzgl´dem ekologiczno-ekonomicznym.
Rachunek klimatyczny
Ustawa przewiduje, ˝e Êrodki finansowe pochodzàce ze sprzeda˝y
jednostek przyznanej emisji b´dà
gromadzone na wyodr´bnionym
rachunku klimatycznym w Narodowym Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOÂiGW b´dzie mia∏ za zadanie
organizacj´ naboru wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego
(konkursy), ich ocen´, nadzorowanie wdra˝ania i realizacji oraz kontrolowanie koƒcowych efektów ekologicznych wdro˝onych projektów.
Krzysztof Choromaƒski

§
–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070).

Porady prawne
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeƒ
Prawo ochrony Êrodowiska zawiera wa˝ne dla przedsi´biorców uregulowania, dotyczàce
funkcjonowania europejskiego
rejestru uwalniania i transferu
zanieczyszczeƒ. Obowiàzki z tym
zwiàzane majà ju˝ od 1 stycznia
2007 r. niektóre wi´ksze zak∏ady.
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Wst´p
Od 1 stycznia 2007 r. emisje substancji do powietrza i wody oraz
przekazywanie odpadów z du˝ych
instalacji przemys∏owych powinny
byç podawane w raportach w ramach
europejskiego rejestru uwalniania
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i transferu zanieczyszczeƒ (w skrócie
E-PRTR, ang. European Pollutant
Release and Transfer Register).
Wymaganie to zosta∏o wprowadzone
Rozporzàdzeniem 166/2006/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawww.dashofer.pl
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wie ustanowienia Europejskiego
Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ (dalej „Rozporzàdzenie”). Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie UE zosta∏o zobligowane do stworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ
(PRTR), które jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ (E-PRTR).
Rejestry uwalniania i transferu
zanieczyszczeƒ PRTR to katalogi
lub rejestry niebezpiecznych uwolnieƒ i transferów zanieczyszczeƒ
z ró˝nych êróde∏ z terenu zak∏adu.
Zawierajà informacje o uwalnianiu
i transferach zanieczyszczeƒ do powietrza, wody i gleby. Rozporzàdzenie ma na celu popraw´ publicznego
dost´pu do informacji dotyczàcych
zanieczyszczeƒ Êrodowiska przez
ustanowienie spójnego, zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ.
Cel Europejskiego PRTR
Celem Europejskiego PRTR jest:
➢ U∏atwienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji
z zakresu ochrony Êrodowiska.
➢ Âledzenie tendencji i wykazywanie post´pów w ograniczaniu
emitowanych i transferowanych
zanieczyszczeƒ.
➢ Spo∏eczne kontrole i presja na
zak∏ady majàce najwi´kszy
wp∏yw na zanieczyszczenie Êrodowiska.
➢ Szeroki dost´p do informacji
o zanieczyszczeniu Êrodowiska.
Terminy i miejsce sk∏adania raportów w Polsce precyzuje Ustawa –
Prawo ochrony Êrodowiska (art. 236
a-d). Krajowy Rejestr prowadzony
jest przez G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska.
Kto sk∏ada raporty?
Prowadzàcy instalacj´, obejmujàcà
co najmniej jeden z rodzajów dziawww.dashofer.pl

∏alnoÊci spoÊród wymienionych
w Za∏àczniku nr I do Rozporzàdzenia, z przekroczeniem obowiàzujàcych wartoÊci progowych dla
uwolnieƒ zanieczyszczeƒ okreÊlonych w Za∏àczniku nr II do tego
rozporzàdzenia, w terminie do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po
danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska sprawozdanie zawierajàce informacje
niezb´dne do tworzenia Krajowego
Rejestru.
W powo∏anym Za∏àczniku nr I
do rozporzàdzenia znalaz∏y si´
nast´pujàce rodzaje dzia∏alnoÊci
(w tym miejscu wymienione zostanà tylko podstawowe dzia∏y
dzia∏alnoÊci gospodarczej):
a) przemys∏ energetyczny,
b) produkcja i obróbka metali,
c) przemys∏ mineralny,
d) przemys∏ chemiczny,
e) gospodarka odpadami,
f) produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna,
g) intensywny chów i hodowla
inwentarza ˝ywego i akwakultura,
h) inne wskazane rodzaje dzia∏alnoÊci.
Kiedy sk∏ada si´ raporty?
W celu doprecyzowania, które z wymienionych wy˝ej rodzajów eksploatacji instalacji obj´te sà obowiàzkiem sprawozdawczym, w art. 236b
ust. 1 ustawy oraz w art. 5 ust. 1
rozporzàdzenia okreÊlono, ˝e obj´te
nim sà:
a) uwalnianie do powietrza, wody
i gleby jakiegokolwiek z zanieczyszczeƒ okreÊlonych w Za∏àczniku II (zamkni´ty katalog 91
substancji lub zwiàzków chemicznych), którego obowiàzujàca
wartoÊç progowa jest przekroczona;
b) transfer poza miejsce powstania,
przekraczajàcy rocznie 2 tony
dla odpadów niebezpiecznych lub
2000 ton dla odpadów innych
ni˝ niebezpieczne dla dowolnej

operacji odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D), z wyjàtkiem
operacji unieszkodliwienia typu
„obróbka w glebie” oraz „g∏´bokie wtryskiwanie”, o których
mowa w art. 6 rozporzàdzenia,
z podaniem odpowiednio „R”
lub „D”, w zale˝noÊci od tego,
czy odpad jest przeznaczony do
odzysku czy do unieszkodliwienia, oraz dla transgranicznego
przemieszczenia odpadów niebezpiecznych z podaniem nazwy
i adresu firmy dokonujàcej odzysku
lub unieszkodliwienia odpadów
oraz rzeczywistego miejsca
odzysku lub unieszkodliwienia;
c) transfer poza miejsce powstania
któregokolwiek z zanieczyszczeƒ
okreÊlonych w Za∏àczniku II,
zawartego w Êciekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla
którego wartoÊç progowa okreÊlona w Za∏àczniku II kolumna 1b
jest przekroczona.
Wzór formularza zawarty jest
w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ
(Dz.U. z 2009 r. Nr 141, poz. 1154)
– wesz∏o w ˝ycie 15 wrzeÊnia 2009 r.).

✔

UWAGA!

Je˝eli progi okreÊlone w Za∏àczniku I
do rozporzàdzenia zostanà osiàgni´te,
ale nie zostanà przekroczone, sprawozdanie PRTR nie jest wymagane.

Je˝eli nie okreÊlono progu wydajnoÊci (*) w Za∏àczniku I do rozporzàdzenia, wszystkie zak∏ady prowadzàce danà dzia∏alnoÊç podlegajà
obowiàzkowi z∏o˝enia rocznego
sprawozdania PRTR.
Je˝eli zostanà przekroczone progi
wydajnoÊci okreÊlone w Za∏àczniku I do rozporzàdzenia, ale progi
uwalniania ani transferu poza miejsce
powstania okreÊlone z Za∏àczniku II
do rozporzàdzenia nie zostanà
przekroczone, wymagana jest rejes-
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tracja, czyli z∏o˝enie tylko cz´Êci
sprawozdania PRTR okreÊlajàcej
dane identyfikacyjne zak∏adu.
Sprawdzanie danych
Wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska ocenia jakoÊç dostarczonych przez prowadzàcych instalacje danych, w szczególnoÊci pod
wzgl´dem ich kompletnoÊci, spójnoÊci i wiarygodnoÊci.

o przekazywaniu odpadów niebezpiecznych do innych krajów.

wiàza∏o z wi´kszà cz´stotliwoÊcià
raportów.

Dla zak∏adów obj´tych programem
E-PRTR wa˝ne jest systematyczne
zbieranie i dokumentowanie danych,
na podstawie których b´dà sporzàdzane raporty roczne. W tym celu
nale˝y zdefiniowaç metod´ pozyskiwania informacji i ich przetwarzania.

Harmonogram PRTR
W rozporzàdzeniu znajduje si´ harmonogram okreÊlajàcy obowiàzki
sprawozdawcze operatorów i paƒstw cz∏onkowskich zobligowanych
do wspó∏tworzenia Europejskiego
Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ (E-PRTR).

Dost´p do informacji
Gromadzone dane niezb´dne do
tworzenia Krajowego Rejestru sà
dost´pne dla Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
Metody zbierania danych
Rejestr dotyczy ∏àcznie 91 kategorii
substancji. Przedsi´biorcy uwzgl´dniajà przy tym iloÊciowe progi
emisji. Do wyznaczania wielkoÊci
emisji substancji mogà byç wykorzystywane zarówno wyniki pomiarów, jak i obliczeƒ lub oszacowaƒ.
Zastosowane metody zbierania
danych nale˝y odpowiednio opisaç.
Wytyczne w tym zakresie zosta∏y
przygotowane przez Dyrekcj´
Generalnà ds. Ârodowiska Komisji
Europejskiej i dost´pne sà równie˝
w j´zyku polskim. SprawozdawczoÊç w zakresie transferu odpadów obejmuje jedynie zbiorcze
dane iloÊciowe z podzia∏em na
odpady niebezpieczne i inne ni˝
niebezpieczne oraz uwzgl´dnia stosowane metody zagospodarowania.
Oddzielnie nale˝y sk∏adaç raport

Kary pieni´˝ne
Istotnym elementem programu
E-PRTR jest dost´p spo∏eczeƒstwa
do informacji Êrodowiskowych.
Instytucjà odpowiedzialnà za publiczne udost´pnianie danych zawartych w rejestrze drogà elektronicznà
jest Europejska Agencja Ârodowiska
(EEA). Na jej stronach mo˝na znaleêç pewne informacje na ten temat.
EEA prowadzi podobny rejestr
w ramach programu European Pollutant Emission Register, na podstawie danych o emisji do powietrza
i wody za lata 2001 i 2004.
Dane sà zamieszczone na stronie
internetowej: http://eper.ec.europa.eu/eper/ w formie map i wykresów. Dost´pne sà równie˝ pe∏ne
zestawienia danych dla poszczególnych krajów, przygotowane w formacie XML.
PrzejÊcie na standard raportowania
E-PRTR jest w pewnym sensie
rozszerzeniem istniejàcego rejestru,
z uwzgl´dnieniem nowych zagadnieƒ tematycznych (takich jak
transfer odpadów). B´dzie si´ te˝

Zgodnie z postanowieniami art. 20
ust. 1 rozporzàdzenia paƒstwa cz∏onkowskie okreÊlajà we w∏asnym zakresie zasady dotyczàce sankcji ustawowych w przypadku naruszenia
rozwiàzaƒ wynikajàcych z tego rozporzàdzenia oraz podejmujà wszelkie
Êrodki niezb´dne do ich wdro˝enia.
Wykonujàc to zobowiàzanie, polski
ustawodawca w art. 236d ustawy
okreÊli∏, ˝e w przypadku nieprzekazania sprawozdania o uwolnionych
zanieczyszczeniach lub przekazania danych nieodpowiedniej jakoÊci,
w stosunku do podmiotu zobowiàzanego b´dà stosowane sankcje
w postaci kary pieni´˝nej.

✔

WA˚NE!

W takim przypadku wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska nak∏ada
na prowadzàcego instalacj´, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 10 000 z∏. W przypadku niezapewnienia przez prowadzàcego instalacj´ jakoÊci przekazywanych danych pod wzgl´dem ich komplet-

Rok
sprawozdawczy

SprawozdawczoÊç
operatorów

SprawozdawczoÊç
paƒstw
cz∏onkowskich

Wprowadzenie
przez Komisj´

Przeglàd
przez Komisj´

2007

31.03.2008 r.

30.06.2009 r.

30.09.2009 r.

31.10.2011 r.

2008

31.03.2009 r.

31.03.2010 r.

30.04.2010 r.

31.10.2011 r.

2009

31.03.2010 r.

31.03.2011 r.

30.04.2011 r.

31.10.2011 r.

2010

31.03.2011 r.

31.03.2012 r.

30.04.2012 r.

31.10.2014 r.

2011

31.03.2012 r.

31.03.2013 r.

30.04.2013 r.

31.10.2014 r.

2012

31.03.2013 r.

31.03.2014 r.

30.04.2014 r.

31.10.2014 r.
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noÊci, spójnoÊci lub wiarygodnoÊci,
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska nak∏ada na prowadzàcego
instalacj´, w drodze decyzji, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 5 000 z∏.

obowiàzków sprawozdawczych.
Ustawodawca nie przewidzia∏ mo˝liwoÊci kilkakrotnego wymierzenia
kary pieni´˝nej za brak wykonania
tych samych obowiàzków.

Kar´ pieni´˝nà wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o karze sta∏a si´ ostateczna.

Zmiany

W sprawach dotyczàcych kar pieni´˝nych stosuje si´ odpowiednio
przepisy Dzia∏u III Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska.
WysokoÊç kary pieni´˝nej orzekanej na podstawie art. 236d ust. 1 i 2
ustawy nie mo˝e byç miarkowana,
gdy˝ ustalenie wystàpienia przes∏anek
uzasadniajàcych orzeczenie kary pieni´˝nej obliguje organ administracji
do orzekania jej w wysokoÊci bezpoÊrednio wynikajàcej z przepisów.
Z postanowieƒ art. 236d ust. 1 i 2
ustawy nie wynika, jak powinien
zachowaç si´ organ administracji
w przypadku, gdy podmiot, w stosunku do którego orzeczono kar´
pieni´˝nà, w dalszym ciàgu nie
wywiàzuje si´ z cià˝àcych na nim

!

Jak informuje G∏ówny Inspektorat
Ochrony Ârodowiska, du˝e firmy
wprowadzajàce zanieczyszczenia
do powietrza i do wód lub ziemi
powinny w tym roku szczególnie
dok∏adnie policzyç op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska. Majà one byç
zgodne ze sprawozdaniami PRTR.
Oznacza to, ˝e np. ciep∏ownie czy
elektrownie, które dotychczas rozlicza∏y si´ za dwutlenek i tlenek w´gla,
tlenki azotu, dwutlenek siarki, py∏y,
a niekiedy te˝ za benzoalfapiren
i sadze, w PRTR powinny podawaç
dodatkowo dane o metalach ci´˝kich i innych substancjach.
Niektórzy przedsi´biorcy zap∏acà
wi´c znacznie wi´cej ni˝ dotychczas. Od roku sprawozdawczego
2009, jeÊli pojawià si´ niespójnoÊci
w wykazach za korzystanie ze Êrodowiska i sprawozdaniach PRTR,
wysokoÊci op∏at wymienione przez
marsza∏ków majà byç zgodne z danymi ze sprawozdania PRTR.

§ Podstawy prawne:
– Akty unijne:
➢ Rozporzàdzenie (WE) Nr 166/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ i zmieniajàcym
dyrektyw´ Rady 91/689/EWG
i 96/61/WE (Dz.U.L 33 z 04.02.
2006, str. 1).
– Akty krajowe:
➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.).
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ
(Dz.U. z 2009 r. Nr 141, poz.
1154).
– Wytyczne unijne:
➢ Wytyczne dotyczàce wdra˝ania
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeƒ,
Komisja Europejska – Dyrekcja
Generalna ds. Ârodowiska – 31 maja
2006 r. http://www.gios.gov.pl
http://www.prtr.ec.europa.eu/
eper/Gaps.asp?i
■

Paulina Grabowska

Temat numeru

Co z funduszami ochrony Êrodowiska w przysz∏ym roku?
Nowa Ustawa o finansach publicznych przewiduje funkcjonowanie jedynie paƒstwowych funduszy celowych. Fundusze te b´dà
tylko rachunkami bankowymi
i nie b´dà posiada∏y osobowoÊci
prawnej. Zgodnie ze stanowiskiem
Ministra Ârodowiska wprowadzenie tych rozwiàzaƒ oznacza
za∏amanie systemu finansowania ochrony Êrodowiska w Polsce.

27 sierpnia 2009 r. uchwalona zosta∏a
przez Sejm RP nowa Ustawa o finanwww.dashofer.pl

sach publicznych, a tak˝e przepisy
wprowadzajàce jà. Wi´kszoÊç przepisów nowej ustawy ma wejÊç w ˝ycie 1 stycznia 2010 r.
Zgodnie z zapisami ustawowymi
ograniczeniu ulegnie zakres funduszy
celowych. Po nowelizacji ustawy
b´dà funkcjonowa∏y tylko paƒstwowe fundusze celowe.
Fundusze te b´dà jedynie rachunkami bankowymi i nie b´dà posiada∏y osobowoÊci prawnej. Obs∏uga

funduszy b´dzie nale˝a∏a do dysponenta funduszu – komórki w ministerstwie lub jednostki podleg∏ej
ministrowi.

✔

WA˚NE!

Zmiana planu finansowego funduszu
b´dzie wymaga∏a zgody ministra oraz
powiadomienia Ministra Finansów.

Wszystkie dotychczasowe samorzàdowe fundusze celowe zostanà w∏àczone do bud˝etów w∏aÊciwych jednostek samorzàdu terytorialnego.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2009
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Dla sektora ochrony Êrodowiska
najwa˝niejsze pytanie w tym przypadku brzmi: co w takim razie z funduszami ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej? Czy wojewódzkie,
powiatowe i gminne fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej zostanà zlikwidowane,
a Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przekszta∏cony w paƒstwowy fundusz
celowy, nieposiadajàcy osobowoÊci
prawnej?
Fundusze powiatowe
i gminne
JeÊli chodzi o fundusze powiatowe
i gminne, sprawa wydaje si´ przesàdzona. Od poszczególnych gmin
i powiatów b´dzie zale˝eç, na co
przeznaczà Êrodki z op∏at i kar Êrodowiskowych. JeÊli b´dà chcia∏y,
to tak jak do tej pory, przeznaczà je
np. na edukacj´ ekologicznà czy
dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Jednak równie dobrze b´dà mog∏y
wydaç te Êrodki na rozbudow´ budynku urz´du gminy czy powiatu.
Nikt im tego od przysz∏ego roku
nie zabroni.
Opinia prawna zlecona
przez Sejm
Jak mo˝na wyczytaç w jednej z opinii
prawnych zleconych przez Sejm:
„Likwidacja funduszy gminnych
i powiatowych prowadziç mo˝e do
zmniejszenia Êrodków przeznaczanych na ochron´ Êrodowiska. Co
wi´cej, nawet gdyby organy gmin
i powiatów zamierza∏y wykorzystaç
nowe przychody bud˝etowe pochodzàce z op∏at za korzystanie ze Êrodowiska oraz z administracyjnych
kar pieni´˝nych na cele zwiàzane
z ochronà Êrodowiska, wówczas nie
b´dà mog∏y w tym celu wykorzystaç
narz´dzi prawnych obecnie zarezerwowanych dla funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.
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Sàdzimy ponadto, i˝ proponowane
rozwiàzanie prowadzi do sytuacji,
w której jednostki samorzàdu terytorialnego b´dà czerpaç bezpoÊrednie korzyÊci bud˝etowe z oddzia∏ywania przez przedsi´biorców na
Êrodowisko, w tym z naruszania przez
przedsi´biorców obowiàzujàcych
przepisów o ochronie Êrodowiska.
Mo˝e to rzutowaç na motywacj´
jednostek samorzàdu terytorialnego
do podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do redukcji oddzia∏ywania na Êrodowisko przez przedsi´biorców i przestrzegania przez nich
obowiàzujàcych przepisów.”

✔

WA˚NE!

JeÊli chodzi o narz´dzia prawne, to
po likwidacji funduszy powiatowych i funduszy gminnych, gdyby
samorzàdy zamierza∏y finansowaç
ochron´ Êrodowiska w dotychczasowym wymiarze ze Êrodków zlikwidowanych funduszy, powinny one
przestrzegaç ogólnych przepisów
regulujàcych dysponowanie Êrodkami publicznymi.

Nie b´dà mog∏y korzystaç z form
prawnych finansowania ochrony Êrodowiska przewidzianych w art. 411
POÂ (który po proponowanej nowelizacji odnosiç si´ b´dzie wy∏àcznie
do Narodowego Funduszu i funduszy wojewódzkich).
KorzyÊci dla samorzàdów
W przypadku korzyÊci, jakie samorzàdy mogà czerpaç ze zmian przepisów, autorzy opinii przedstawiajà
przyk∏ad op∏aty za wyci´cie drzew,
która stanowi w ca∏oÊci przychód
w∏aÊciwego funduszu gminnego
oraz op∏at za sk∏adowanie odpadów
i za nielegalne magazynowanie
odpadów, które stanowià w 50%
przychód funduszu gminnego, zaÊ
w 10% przychód w∏aÊciwego funduszu powiatowego.
Zarówno przy wydawaniu zgody
na wyci´cie drzew, jak i w przypadku
lokalizacji sk∏adowisk odpadów
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kluczowa rola przypada organom
jednostek samorzàdu terytorialnego.
Zatem wraz ze zniesieniem obowiàzku przeznaczania wp∏ywów
z tych êróde∏ na szeroko rozumiane
cele Êrodowiskowe, jednostki samorzàdu terytorialnego b´dà czerpa∏y
korzyÊci z wydawania jak najwi´kszej iloÊci decyzji zezwalajàcych
na wyci´cie drzew oraz ze zwi´kszania iloÊci sk∏adowanych na ich
terenie odpadów komunalnych.
Fundusze narodowy
i wojewódzkie
JeÊli chodzi o narodowy i wojewódzkie fundusze, niestety dziÊ trudno
odpowiedzieç na pytanie, co b´dzie
w przysz∏ym roku. Wszystko zale˝y
od dalszych losów rzàdowego projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 1776).
Zgodnie z odpowiedzià sekretarza
stanu, Stanis∏awa Gaw∏owskiego,
na interpelacj´ w sprawie zmiany
formu∏y prawnej funduszy ochrony
Êrodowiska z dnia 15 czerwca 2009 r.
podj´te zosta∏y „dzia∏ania zmierzajàce do zmiany przepisów projektu
Ustawy – Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ o finansach publicznych
w taki sposób, aby zapewniç dzia∏anie Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz wojewódzkich funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej na
zasadach mo˝liwie najbardziej zbli˝onych do obowiàzujàcych, z uwzgl´dnieniem za∏o˝eƒ reformy finansów
publicznych.”
Dzia∏ania, o których pisze minister,
to w∏aÊnie przygotowanie projektu
Ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych
innych ustaw (obecnie druk sejmowy
nr 1776). Projekt ten wp∏ynà∏ do
Sejmu kilka miesi´cy po projekcie
Ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z informacjami ministra,
w toku prac nad projektem Ustawy
www.dashofer.pl
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o finansach publicznych oraz projektem Ustawy – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych, za zgodà sta∏ego komitetu
Rady Ministrów, przygotowany
zosta∏ projekt Ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
oraz niektórych innych ustaw, który
zgodnie z zapewnieniami ministra
„sta∏ si´ podwalinà reformy finansów publicznych w resorcie Êrodowiska”.
Jednak, jak pisze minister, „dla zachowania spójnoÊci proponowanych
zmian w Ustawie – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw z za∏o˝eniami reformy finansów publicznych konieczne by∏o
przyj´cie nowej, zgodnej z projektem Ustawy o finansach publicznych,
formy organizacyjno-prawnej dla
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz wojewódzkich funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej, to
jest odpowiednio paƒstwowej osoby
prawnej i samorzàdowych osób
prawnych. Projekt Ustawy o finansach publicznych przewiduje w sektorze finansów publicznych wy∏àcznie paƒstwowe fundusze celowe
pozbawione osobowoÊci prawnej.”
Zgodnie z cytowanym pismem
ministra, gdyby zapisy zawarte
w projekcie nie wesz∏y w odpowiednim czasie do polskiego systemu
prawnego, to finansowanie ochrony
Êrodowiska w Polsce za∏ama∏oby
si´. W∏aÊciwie trudno z ministrem
polemizowaç.
Obecne rozwiàzania finansowe oparte sà na istniejàcych instytucjach.
Ich likwidacja czy nawet kompleksowa reorganizacja mo˝e, w warunkach braku przygotowanej alternatywy, doprowadziç do krachu
ca∏ego systemu, a resort planu B
raczej nie ma. Tylko czy plan A jest
rzeczywiÊcie realny? Tak, jak zosta∏o napisane wy˝ej, projekt wp∏ynà∏ do Sejmu kilka miesi´cy po
projekcie Ustawy o finansach pubwww.dashofer.pl

licznych, który dopiero kilka dni
temu zosta∏ uchwalony. Czy mo˝na
dziÊ okreÊliç, kiedy zakoƒczone
zostanà przez Sejm i Senat prace nad
przygotowanym przez Ministerstwo
Ârodowiska projektem? Jest to trudne. Z danych wynika, ˝e projekt
jest kontrowersyjny. Najwi´kszy
klub opozycyjny w pierwszym czytaniu w ca∏oÊci g∏osowa∏ za odrzuceniem projektu ustawy.
W dwóch opiniach prawnych zamówionych w trakcie prac legislacyjnych mo˝na znaleêç sporo negatywnych opinii, w tym sugestie
niezgodnoÊci niektórych zapisów
z Konstytucjà.
Zarzuty do projektu Ustawy
Pierwszy powa˝ny zarzut dotyczy
braku opinii Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.
Zgodnie z opinià prawnà stanowi
to naruszenie Regulaminu Sejmu
i Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). W uzasadnieniu do projektu powo∏ano si´
co prawda na przepisy uchwa∏y
Rady Ministrów, ale ustawowych
obowiàzków nie mo˝na znieÊç przepisami uchwa∏y Rady Ministrów.
Kolejny zarzut to wykorzystywanie
projektu do przeprowadzenia weryfikacji kadr. Autorzy opinii prawnej piszà:
„Negatywnie nale˝y oceniç kwesti´
„przeglàdu kadr” przewidzianà
w Projekcie Ustawy. Uwa˝amy, i˝
proponowane zmiany formy prawnej funduszy ani zakresu ich dzia∏alnoÊci nie uzasadniajà takiego
przeglàdu. Zwa˝ywszy zaÊ na powa˝ne skutki w zakresie stosunków
pracowniczych, „przeglàd” taki
mo˝e zostaç uznany za niezgodny
z Konstytucjà.”
Jeszcze jedna kwestia zwiàzana
z Konstytucjà: „niektóre przepisy
projektu ustawy wymagajà korekty

zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, poniewa˝ (…) rodzà
wàtpliwoÊci co do ich zgodnoÊci
z Konstytucjà (przepisy zawierajàce
upowa˝nienia do wydawania rozporzàdzeƒ Rady Ministrów i ministra).”
Kolejna kwestia, która niepokoi ekspertów, to powo∏ywanie cz∏onków
Zarzàdu Narodowego Funduszu:
„Niezrozumia∏a jest dla nas proponowana zmiana sposobu powo∏ywania cz∏onków Zarzàdu Narodowego
Funduszu. Zmierza ona w kierunku
przeciwnym do zmian w Prawie
ochrony Êrodowiska, obowiàzujàcych raptem od dnia 24 marca
2009 roku.”
W jednej z opinii wr´cz sugeruje
si´, ˝eby „rozwa˝yç mo˝liwoÊç zachowania przez NFOÂiGW i wojewódzkie fundusze dotychczasowej
formy organizacyjno-prawnej tych
funduszy, czemu musia∏yby jednak
towarzyszyç odpowiednie zmiany
projektu Ustawy o finansach publicznych”.
Wyglàda na to, ˝e projekt tak szybko
nie zostanie uchwalony. Potem
jeszcze oczekiwanie na podpis Prezydenta. Czy nastawienie Prezydenta do ustawy b´dzie takie samo
jak opozycji? Nie mo˝na tego wykluczyç, szczególnie w sytuacji, gdy
b´dzie mo˝liwoÊç niezgodnoÊci
ustawy z Konstytucjà, w po∏àczeniu z podejrzeniem o przygotowanie czystek w wa˝nych instytucjach
finansowych paƒstwa.
W tej sytuacji mo˝e warto zaczàç
przygotowywaç jakiÊ plan B ju˝
teraz, chocia˝ pewnie ∏atwiej poczekaç i za kilka miesi´cy przerzucaç
si´ odpowiedzialnoÊcià za demonta˝
systemu finansowania ochrony
Êrodowiska w Polsce – szczególnie,
˝e z niewykorzystanych pieni´dzy
z Unii i kar za niewywiàzanie si´ ze
zobowiàzaƒ akcesyjnych b´dzie si´
zapewne t∏umaczyç dopiero nast´pna ekipa.
■
Krzysztof Choromaƒski
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Finanse
Koszty kontroli przestrzegania przepisów o ochronie Êrodowiska
Przestrzeganie przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska jest
obecnie jednym z istotnych elementów dzia∏alnoÊci przede
wszystkim przedsi´biorców dzia∏ajàcych w zasadzie w ka˝dej
dziedzinie gospodarki. Analizujàc
kwestie dotyczàce mo˝liwoÊci
i warunków kontroli, szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç na kwestie
kosztów kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie Êrodowiska,
które zosta∏y uregulowane w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie warunków i sposobu
ustalania kosztów kontroli (Dz.U.
z 2006 r. Nr 71, poz. 495 ze zmianami), dalej zwanego „rozporzàdzeniem”.

Kto sprawuje kontrol´
przestrzegania ochrony
Êrodowiska?
Kontrol´ przestrzegania przepisów
o ochronie Êrodowiska sprawuje
Inspekcja Ochrony Ârodowiska,
która dzia∏a na podstawie Ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, ze
zm.), dalej zwanej „ustawà”.
Do istotnych zadaƒ Inspekcji Ochrony
Ârodowiska z punktu widzenia
podmiotów, których dzia∏alnoÊç
powiàzana jest z u˝ytkowaniem
zasobów przyrody nale˝y – poza
kontrolà przestrzegania przepisów
o ochronie Êrodowiska – w szczególnoÊci:
➢ kontrola przestrzegania decyzji
ustalajàcych warunki korzystania ze Êrodowiska oraz zakresu,
cz´stotliwoÊci i sposobu prowadzenia pomiarów wielkoÊci
emisji,
➢ udzia∏ w post´powaniu dotyczàcym lokalizacji inwestycji,
➢ udzia∏ w przekazywaniu do
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➢
➢

➢
➢

➢

u˝ytku obiektów lub instalacji
realizowanych jako przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
kontrola eksploatacji instalacji
i urzàdzeƒ chroniàcych Êrodowisko przed zanieczyszczeniem,
podejmowanie decyzji wstrzymujàcych dzia∏alnoÊç prowadzonà z naruszeniem wymagaƒ
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze Êrodowiska,
kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych,
kontrola przestrzegania przepisów o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej,
kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do
u˝ytku, podlegajàcych ocenie
zgodnoÊci w zakresie spe∏niania
przez nie zasadniczych lub
innych wymagaƒ dotyczàcych
ochrony Êrodowiska, okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
Wykonywanie zadaƒ
kontrolnych

Kontrol´ przestrzegania przepisów
o ochronie Êrodowiska wykonujà:
G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, wojewódzcy inspektorzy
ochrony Êrodowiska oraz upowa˝nieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony Ârodowiska.
Nale˝y pami´taç, i˝ przy wykonywaniu kontroli przestrzegania
wymagaƒ ochrony Êrodowiska
inspektor uprawniony jest do:
➢ wst´pu z niezb´dnym sprz´tem:
(i) na teren nieruchomoÊci,
obiektu lub ich cz´Êci, na którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç
gospodarcza, (ii) do Êrodków
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➢

➢
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➢

➢

transportu; (iii) na teren niezwiàzany z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,
pobierania próbek, przeprowadzania niezb´dnych badaƒ lub
wykonywania innych czynnoÊci
kontrolnych w celu ustalenia na
terenie kontrolowanej nieruchomoÊci, w obiekcie lub jego cz´Êci,
stanu Êrodowiska oraz oceny tego
stanu w Êwietle przepisów o ochronie Êrodowiska, a tak˝e indywidualnie okreÊlonych w decyzjach
administracyjnych warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci wp∏ywajàcej na Êrodowisko,
˝àdania wstrzymania ruchu instalacji lub urzàdzeƒ oraz powstrzymania si´ od wykonywania
innych czynnoÊci w zakresie,
w jakim jest to niezb´dne dla
pobrania próbek oraz przeprowadzenia badaƒ i pomiarów,
oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urzàdzeƒ, w tym Êrodków transportu,
˝àdania pisemnych lub ustnych
informacji oraz wzywania i przes∏uchiwania osób w zakresie
niezb´dnym do ustalenia stanu
faktycznego,
˝àdania okazania dokumentów
i udost´pnienia wszelkich danych,
majàcych zwiàzek z problematykà kontroli,
˝àdania okazania dokumentów
niezb´dnych do wymierzenia
mandatu lub kary grzywny.

Upowa˝niony do kontroli inspektor
jest uprawniony do poruszania si´
po terenie nieruchomoÊci, obiektu
lub ich cz´Êci oraz Êrodków transportu, bez potrzeby uzyskiwania
przepustki oraz nie podlega rewizji
osobistej, przewidzianej w regulaminie wewn´trznym kontrolowanej
jednostki organizacyjnej; podlega on
przepisom bezpieczeƒstwa i higieny pracy obowiàzujàcym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

Z czynnoÊci kontrolnych inspektor
sporzàdza protokó∏, którego jeden
egzemplarz dor´cza kierownikowi
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej. Protokó∏ ten majà obowiàzek
podpisaç: inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej
lub kontrolowana osoba fizyczna,
którzy mogà wnieÊç do protoko∏u
umotywowane zastrze˝enia i uwagi.

Nale˝y pami´taç, ˝e na podstawie
ustaleƒ kontroli wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska mo˝e:
➢ wydaç zarzàdzenie pokontrolne
do kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej lub
osoby fizycznej,
➢ wydaç na podstawie odr´bnych
przepisów decyzj´ administracyjnà,
➢ wszczàç egzekucj´, je˝eli obowiàzek wynika z mocy prawa
lub decyzji administracyjnej.
Istotne jest, i˝ zgodnie z ustawà do
kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze
zmianami), co oznacza w szczególnoÊci, i˝:
➢ przedsi´biorcy, który poniós∏
szkod´ na skutek przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych
z naruszeniem przepisów prawa
w zakresie kontroli dzia∏alnoÊci
gospodarczej, przys∏uguje odszkodowanie,
➢ co do zasady organy kontroli majà
obowiàzek zawiadomienia przedsi´biorcy o zamiarze wszcz´cia
kontroli,
➢ kontrol´ wszczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 7 dni i nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 30 dni
od dnia dor´czenia zawiadomienia o zamiarze wszcz´cia kontroli;
je˝eli kontrola nie zostanie
wszcz´ta w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia zawiadomienia,
www.dashofer.pl

wszcz´cie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia,
➢ czynnoÊci kontrolnych dokonuje
si´ w obecnoÊci kontrolowanego
lub osoby przez niego upowa˝nionej; kontrol´ przeprowadza
si´ w siedzibie kontrolowanego
lub w miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
kontrolowanego.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z Ustawà z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.,
Nr 16, poz. 93 ze zmianami) przedsi´biorcà jest osoba fizyczna, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna,
nieb´dàca osobà prawnà, majàcà
zdolnoÊç prawnà, prowadzàca we
w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà lub zawodowà.

Koszty kontroli
Koszty kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie Êrodowiska
uregulowane zosta∏y – jak ju˝
wspomniano na wst´pie – w rozporzàdzeniu, które okreÊla warunki
i sposób ustalania kosztów ponoszonych w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska.

✔

nego wynagrodzenia miesi´cznego za IV kwarta∏ roku poprzedzajàcego dzieƒ pobrania
próbek lub wykonania pomiarów og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie odr´bnych
przepisów wydawanych do celów
ustalania rewaloryzacji emerytur i rent,
➢ wspó∏czynnik odpowiadajàcy
poszczególnej czynnoÊci zwiàzanej z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz.

UWAGA!

Zgodnie z rozporzàdzeniem koszty
ponoszone w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska ustala si´
jako sum´ kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów
i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagaƒ ochrony
Êrodowiska.

Podstaw´ obliczania kosztów ponoszonych w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania
wymagaƒ ochrony Êrodowiska
stanowià:
➢ stawka jednostkowa, b´dàca
równowartoÊcià 2% przeci´t-

Wykaz czynnoÊci oraz wspó∏czynników odpowiadajàcych poszczególnym czynnoÊciom zwiàzanym
z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz okreÊlony
jest w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ stosownie do rozporzàdzenia koszty przeprowadzenia czynnoÊci zwiàzanej
z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz ustala si´
jako iloczyn (i) stawki jednostkowej, b´dàcej równowartoÊcià 2%
przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego za IV kwarta∏ roku poprzedzajàcego dzieƒ pobrania próbek
lub wykonania pomiarów, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie
odr´bnych przepisów wydawanych
do celów ustalania rewaloryzacji
emerytur i rent oraz wspó∏czynnika
odpowiadajàcego poszczególnej
czynnoÊci zwiàzanej z pobieraniem
próbek, wykonywaniem pomiarów
i analiz.
Koszty ponoszone za pobieranie
próbek, wykonywanie pomiarów
i analiz, niewymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, lub wykonywanych innà, zgodnà z obowiàzujàcymi przepisami w tym zakresie metodykà, ustala si´ w sposób
okreÊlony powy˝ej, przyjmujàc
wspó∏czynniki ustalone dla czynnoÊci wykonywanych tà samà lub
zbli˝onà metodykà.
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✔

WA˚NE!

Przy ustalaniu kosztów kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska stosuje si´ stawk´ jednostkowà,
b´dàcà równowartoÊcià 2% przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego
za IV kwarta∏ roku poprzedzajàcego
dzieƒ pobrania próbek lub wykonania pomiarów, og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, obowiàzujàcà w dniu zakoƒ-

czenia pobierania próbek lub wykonywania pomiarów.

dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§

Podstawa prawna:
– Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie
warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli (Dz.U. z 2006 r. Nr 71,

poz. 495 ze zmianami).
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
– Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287,
ze zmianami).
– Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, ze zmianami).

Finanse
Program dostosowawczy a op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
Obliczanie wysokoÊci op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska jest
jednym z najwa˝niejszych elementów programu dostosowawczego, majàcym charakter bodêca
finansowego, przy czym musi dotyczyç ca∏ego przewidywanego
okresu trwania programu i powinno byç sporzàdzone z uwzgl´dnieniem poszczególnych etapów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zm.) – dalej zwana
„Prawem ochrony Êrodowiska” –
reguluje w szczególnoÊci kwestie
dotyczàce op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska w programie dostosowawczym na okres realizacji programu dostosowawczego oraz skutków prawnych zrealizowania albo
niezrealizowania programu dostosowawczego w odniesieniu do odroczonych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w czasie trwania programu.
Definicja i treÊç programu
dostosowawczego
Co to jest program dostosowawczy?
Program dostosowawczy jest wynegocjowanym indywidualnie, szczegó∏owym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji obowiàzków zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska przez prowadzàcego
instalacj´.
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Zgodnie z Prawem ochrony Êrodowiska celem programu dostosowawczego jest doprowadzenie do
jak najszybszego zrealizowania
obowiàzujàcych wymagaƒ ochrony
Êrodowiska przez instalacje, które
ze wzgl´dów technologicznych lub
ekonomicznych nie mogà osiàgnàç
tych wymagaƒ w terminach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiàzujàce, a za utrzymaniem eksploatacji instalacji przemawia interes publiczny.
Ustalenie treÊci programu dostosowawczego poprzedza post´powanie negocjacyjne, co pozwala na
wzi´cie pod uwag´ sytuacji danego
zak∏adu lub podmiotu, jak równie˝
wymagaƒ Êrodowiskowych.

✔

WA˚NE!

Program dostosowawczy jest integralnà cz´Êcià pozwolenia zintegrowanego.

TreÊç projektu programu
dostosowawczego
Stosownie do przepisu art. 427 ust. 1
Prawa ochrony Êrodowiska projekt
programu dostosowawczego powinien zawieraç:
➢ wskazanie i opis wszystkich
przedsi´wzi´ç, których realizacja
zapewni spe∏nienie wymagaƒ
wynikajàcych z najlepszych dost´pnych technik oraz usuni´cie
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szkód spowodowanych eksploatacjà instalacji,
➢ harmonogram realizacji konkretnych przedsi´wzi´ç w okresie
realizacji programu, ze wskazaniem etapów,
➢ przewidywane koszty realizacji
poszczególnych etapów,
➢ proponowane warunki emisji na
poszczególnych etapach realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ proponowane ewentualne sankcje
pieni´˝ne za niezrealizowanie
poszczególnych etapów przedsi´wzi´cia
oraz – co szczególnie istotne ze
wzgl´du na omawianà problematyk´ – proponowany zakres odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska w okresie realizacji programu.

✔

WA˚NE!

Odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska mo˝e
dotyczyç najwy˝ej 70% ich przewidywanej wysokoÊci.

TreÊç programu
dostosowawczego
Zgodnie z Prawem ochrony Êrodowiska zakoƒczenie negocjacji i ustalenie treÊci programu dostosowawczego nast´puje w formie podpisania protoko∏u w sprawie porozumienia dotyczàcego treÊci programu, przy czym protokó∏ powinni
www.dashofer.pl
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podpisaç wszyscy uczestnicy negocjacji.
Po otrzymaniu uzgodnionego programu dostosowawczego oraz protoko∏u stwierdzajàcego zawarcie
porozumienia co do treÊci tego programu wojewoda zatwierdza w drodze decyzji program dostosowawczy oraz wydaje pozwolenie zintegrowane na warunkach okreÊlonych
w programie dostosowawczym.
W decyzji o wydaniu pozwolenia
zintegrowanego marsza∏ek województwa dodatkowo orzeka o odroczeniu terminu p∏atnoÊci op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska w procencie uzgodnionym w programie
dostosowawczym na okres realizacji programu dostosowawczego.
Kwestia odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏at za korzystanie ze Êrodowiska skutkuje pomniejszeniem
wp∏ywów na fundusze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.

✔

WA˚NE!

Ponadto w wydaniu pozwolenia zintegrowanego marsza∏ek województwa – poza orzeczeniem we wskazanej powy˝ej kwestii odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska – zobowiàzuje prowadzàcego instalacj´ do realizacji programu dostosowawczego oraz wskazuje
obowiàzek poniesienia sankcji wskazanych w programie, w przypadku
niezrealizowania jego postanowieƒ.

W tym miejscu, w zwiàzku z problematykà dotyczàcà op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, nale˝y podkreÊliç, i˝ wojewoda ma ustawowy
obowiàzek odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego, je˝eli –
w szczególnoÊci – odroczenie realizacji op∏at za korzystanie ze Êrodowiska dotyczy powy˝ej 70% przewidywanej wysokoÊci tych op∏at.

✔

UWAGA!

Odmowa wydania pozwolenia zintegrowanego z powodu sytuacji, gdy
odroczenie realizacji op∏at za korzystanie ze Êrodowiska dotyczy powy˝ej
70% przewidywanej wysokoÊci tych
op∏at ma mieç form´ decyzji administracji.

Skutki prawne
zrealizowania lub
niezrealizowania programu
dostosowawczego
Skutków prawnych zrealizowania
albo niezrealizowania programu
dostosowawczego w odniesieniu
do odroczonych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w czasie trwania
programu dotyczy przepis art. 440
Prawa ochrony Êrodowiska. Elementem programu dostosowawczego
powinno byç – jak wiadomo – odroczenie terminu p∏atnoÊci takich op∏at,
przy czym uzgodnienie w czasie
negocjacji zakresu takiego odroczenia skutkuje zobowiàzaniem wojewody do wprowadzenia odpowiednich postanowieƒ do treÊci pozwolenia zintegrowanego.
Skutki prawne odroczenia majà
byç ustalane wed∏ug zasad ogólnych, czyli zgodnie z przepisami
art. 319-321 Prawa ochrony Êrodowiska, co oznacza w szczególnoÊci, ˝e:
➢ zrealizowanie programu w przewidzianym czasie pozwoli na
odliczenie od odroczonych op∏at
sumy Êrodków w∏asnych wydatkowanych na jego realizacj´,
➢ w przypadku niedotrzymania
terminu odroczone op∏aty powinny byç sp∏acone wraz z odsetkami za zw∏ok´.
Orzekanie w sprawie odroczonych
op∏at nale˝y do marsza∏ka województwa, przy czym nale˝y w tym
zakresie uwzgl´dniç ogólnà w∏aÊ-

ciwoÊç w tego rodzaju sprawach,
okreÊlonà w przepisie art. 316 Prawa
ochrony Êrodowiska, zgodnie z którym organem w∏aÊciwym w sprawach odraczania terminu p∏atnoÊci
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska,
a tak˝e jej zmniejszania i umarzania, jest marsza∏ek województwa,
a w sprawach administracyjnych
kar pieni´˝nych – wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e ogólny nadzór
nad realizacjà pozwolenia zintegrowanego wydanego z uwzgl´dnieniem programu dostosowawczego
sprawuje wojewoda, w literaturze
przedmiotu uznaje si´, i˝ wojewoda
jest zobowiàzany do przekazywania marsza∏kowi odpowiednich
informacji.
Rozliczenie
odroczonych op∏at
Rozliczenie odroczonych op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska powinno
nastàpiç po zakoƒczeniu programu,
przy czym zakoƒczenie programu
dostosowawczego nast´puje przede
wszystkim w wyniku jego zrealizowania.
Nale˝y jednak pami´taç, i˝ Prawo
ochrony Êrodowiska przewiduje
mo˝liwoÊç zakoƒczenia programu
dostosowawczego w wyniku jego
decyzji o uchyleniu pozwolenia
zintegrowanego, wydanego w wyniku post´powania negocjacyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 441 ust. 4
Prawa ochrony Êrodowiska w razie
stwierdzenia, ˝e okreÊlony etap nie
zosta∏ zrealizowany, mimo up∏ywu
6 miesi´cy od przewidywanego
w programie dostosowawczym terminu, marsza∏ek województwa, co
do zasady, ma obowiàzek wydania
decyzji o uchyleniu pozwolenia
zintegrowanego wydanego w wyniku post´powania negocjacyjnego.

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: kordowska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

Uchylenie pozwolenia zintegrowanego wydanego w wyniku post´powania negocjacyjnego zwalnia z obowiàzku zap∏aty sankcji pieni´˝nych
za niezrealizowanie etapów koƒczàcych si´ po dniu uchylenia pozwolenia.

Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´ na stanowisko prezentowane w literaturze przedmiotu, zgodnie z którym
orzeczenie o odroczeniu terminu

?

p∏atnoÊci op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska w procencie uzgodnionym w programie dostosowawczym na okres realizacji programu
dostosowawczego wyklucza skorzystanie z mo˝liwoÊci (przewidzianej w przepisie art. 320 ust. 2 Prawa
ochrony Êrodowiska) wydania decyzji zobowiàzujàcej do sp∏aty odroczonych op∏at w czasie trwania
programu, czyli w przypadku opóênienia w realizacji jednego z etapów,

ale w zakresie niepowodujàcym
jeszcze zakoƒczenia programu przez
marsza∏ka województwa.
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
ze zmianami).

Pytania i odpowiedzi
Jakie kary gro˝à za brak systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Zgodnie z artyku∏em 10 Ustawy
o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 ze zmianami) podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
jest zobowiàzany do selektywnego
odbierania odpadów oraz ograniczania iloÊci odpadów ulegajàcych
biodegradacji, kierowanych do sk∏adowania.
W przypadku, gdy gminna jednostka
lub przedsi´biorstwo prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci nie wywiàzuje si´
z obowiàzku zorganizowania systemu
selektywnego zbierania odpadów
musi ponieÊç op∏at´ sankcyjnà w wysokoÊci od 10 do 40 tysi´cy z∏otych.
Nie wywiàzujàc si´ z obowiàzku
ograniczenia masy odpadów komu-

nalnych ulegajàcych biodegradacji,
kierowanych do sk∏adowania, podmiot musi wnieÊç op∏at´ sankcyjnà
w wysokoÊci 40-200 tysi´cy z∏otych.

Termin p∏atnoÊci op∏at sankcyjnych
wynosi 14 dni od dnia, w którym
decyzja sta∏a si´ ostateczna. ■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie
15 wrzeÊnia 2009 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie
sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeƒ (Dz.U. Nr 141, poz. 1154).
10 wrzeÊnia 2009 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 136, poz. 1120).
21 sierpnia 2009 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
sposobu przedk∏adania marsza∏kowi województwa informacji o wyst´powaniu substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska
(Dz.U. Nr 124, poz. 1033).
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