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Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce wrzeÊniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o karach,
jakie nalicza nam UE za zbyt du˝à iloÊç
odpadów trafiajàcych na sk∏adowiska,
a tak˝e o mo˝liwoÊci finansowania recyklingu pojazdów.

www.dashofer.pl
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Od 16 lipca Komisja Europejska
nalicza nam dni karne za niewype∏nienie zobowiàzaƒ unijnych
odnoÊnie do poprawy gospodarki
odpadami. Wed∏ug Ministerstwa
Ârodowiska za ka˝dy dzieƒ b´dzie
trzeba zap∏aciç 40 tys. euro.

✔

WA˚NE!

Nale˝y pami´taç, ˝e sk∏adowanie
odpadów jest ostatnim etapem w hierarchii gospodarki odpadami i powinno
byç stosowane, je˝eli nie ma innej
mo˝liwoÊci.

Kary
Wst´pujàc do UE, przyj´liÊmy zobowiàzania dotyczàce poprawy gospodarki odpadami. W tym roku iloÊç
odpadów trafiajàcych na sk∏adowiska zosta∏a zmniejszona zaledwie
o 8%, a nie o 25%, jak by∏o zak∏adane.
Zgodnie z Dyrektywà w sprawie
sk∏adowania odpadów iloÊç odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji, kierowanych na sk∏adowiska odpadów, nie powinna przekroczyç:
➢ od 16.07.2010 r. – 75%,
➢ od 16.07.2013 r. – 50%,
➢ od 16.07.2020 r. – 35%
masy odpadów wytworzonych
w 1995 r.

Za niewywiàzanie si´ z obowiàzku
od 16 lipca UE nalicza nam kary
w wysokoÊci 40 tys. euro dziennie.
Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e takie
kary sà nak∏adane dopiero po przeprowadzeniu procesu wyjaÊnienia
wyst´pujàcej sytuacji i zbadaniu
przez Komisj´ Europejskà zaistnia∏ych warunków, które spowodowa∏y naruszenie prawa UE.
W sytuacji, gdy z prowadzonego
post´powania wynika coroczna poprawa sytuacji, która mo˝e nawet
nie prowadzi do uzyskania okreÊlonych poziomów w danym terminie,
ale wykazuje ciàg∏y post´p, wówczas

Zach´cam do zapoznania si´ z artyku∏em dotyczàcym odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska. W dziale Porady prawne
kontynuujemy temat opodatkowania
lasów.

tak˝e wiadomoÊci dotyczàce nowych
naborów wniosków.

Od 1 stycznia 2011 r. ma ruszyç system
bilansowania i rozliczania wielkoÊci
emisji dwutlenku siarki i emisji tlenków azotu dla du˝ych êróde∏ spalania.
Tematem numeru jest projekt ustawy.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o zmianach w zakresie udzielania z bud˝etów
powiatów i gmin wsparcia finansowego
osobom fizycznym. Przedstawiamy

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

Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym
numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania
i b´dà pomocne w pracy.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2010

1

Nr 9/2010
Komisja Europejska mo˝e w ogóle
nie skierowaç sprawy do Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci.
Je˝eli jednak nie uda si´ udowodniç, ˝e realizujemy na∏o˝one na nas
zobowiàzania, to do 1 stycznia b´dzie
trzeba zap∏aciç pierwszà grzywn´
w wysokoÊci oko∏o 7 mln z∏. Od 2013
roku kara za ka˝dy dzieƒ b´dzie ju˝
znacznie wy˝sza – ok. 250 tys. euro.
Ewentualne kary za niewype∏nienie
zobowiàzaƒ unijnych zostanà na∏o˝one na Polsk´, a nie bezpoÊrednio
na gminy.
Budowa spalarni
Lista Projektów Indywidualnych
POIiÂ zawiera 12 projektów zwiàzanych z budowà instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym jeden
projekt na liÊcie rezerwowej). Ca∏kowita kwota zarezerwowana na ww.
projekty wynosi ok. 3,9 mld z∏.
Resort Êrodowiska stwierdzi∏, ˝e realnà
szans´ na wykorzystanie zarezerwowanej alokacji b´dà mia∏y projekty,
które z∏o˝à wniosek o dofinansowanie
najpóêniej do 30 czerwca 2010 roku.
Do tego czasu wp∏yn´∏o 9 wniosków.
W takiej sytuacji resort Êrodowiska
zarekomenduje wnioskodawcy zmian´ charakteru projektu oraz z∏o˝enie

deklaracji okreÊlajàcej zak∏adany
przez beneficjenta zakres dokumentacji koniecznej do aplikowania o dofinansowanie w przysz∏oÊci, zak∏adany koszt uzyskania ww. dokumentacji, harmonogram przygotowania
projektu oraz opis zasadniczego
projektu inwestycyjnego, którego
budowa mia∏aby byç dofinansowania w przysz∏oÊci.

✔

zarówno w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
podmiotów odbierajàcych odpady
komunalne, jak i gmin.

✔

WA˚NE!

W drodze rozporzàdzenia majà zostaç
wyznaczone poziomy odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów
ulegajàcych biodegradacji, które
gminy b´dà zobowiàzane ka˝dego
roku osiàgaç.

WA˚NE!

Je˝eli z∏o˝enie kompletnego wniosku
o dofinansowanie do 30 czerwca nie
by∏o mo˝liwe bàdê z∏o˝ony w terminie wniosek nie uzyska oceny pozytywnej na etapie oceny formalnej
i merytorycznej I stopnia, istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofinansowanie przygotowania dokumentacji
koniecznej do aplikowania o Êrodki
w przysz∏oÊci.

Za∏o˝enia do projektu
Ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku
w gminach
Resort Êrodowiska pracuje nad zmianà przepisów regulujàcych kwestie
dotyczàce zagospodarowania odpadów komunalnych.
Projekt za∏o˝eƒ do projektu Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw zak∏ada wprowadzenie mechanizmów kontroli

Ma zostaç tak˝e wprowadzonych
szereg administracyjnych kar pieni´˝nych za brak realizacji zadaƒ
na∏o˝onych na poszczególne podmioty, bioràce udzia∏ w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Najwa˝niejszym za∏o˝eniem proponowanych zmian jest mo˝liwoÊç
przej´cia gospodarowania odpadami
komunalnymi przez gmin´ w drodze
uchwa∏y i wprowadzenie obowiàzku
op∏aty uiszczanej przez mieszkaƒców. Pozostawiono jednak mo˝liwoÊç dotychczasowego sposobu
gospodarowania odpadami, polegajàcà na zawieraniu umów przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci z przedsi´biorcami odbierajàcymi odpady
komunalne. JednoczeÊnie gminy
zostanà zobowiàzane do zapewnienia uzyskania okreÊlonych poziomów odzysku i recyklingu.
W przypadku gmin, które w drodze
uchwa∏y podejmà decyzj´ o przej´ciu

NASI STALI EKSPERCI:
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gospodarki odpadami, dano mo˝liwoÊç pozostawienia dotychczasowego
systemu zawierania umów z odbierajàcymi odpady komunalne przez
przedsi´biorców prowadzàcych na terenie gminy dzia∏alnoÊç gospodarczà,
wytwarzajàcych odpady komunalne.
W ka˝dym z ww. przypadków strumieƒ zmieszanych i tzw. zielonych
odpadów b´dzie kierowany do
wskazanej instalacji, funkcjonujàcej
w ramach zak∏adów zagospodarowania odpadów w regionie, bez wzgl´du
na form´ ich w∏asnoÊci. Jest to istotne
ze wzgl´du na utrzymanie konkurencyjnoÊci na rynku.
Projekt za∏o˝eƒ do projektu Ustawy
zmieniajàcej ustaw´ o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach po
uwzgl´dnieniu uwag innych resortów zosta∏ przekazany pod obrady
komitetu sta∏ego Rady Ministrów.
Projekt Ustawy
o odpadach
Rzàdowe Centrum Legislacji pracuje nad przygotowaniem projektu
Ustawy o odpadach. Zostanà w nim
zawarte ogólne zasady zwiàzane

z uzyskiwaniem zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci, kwestie zwiàzane z ewidencjà odpadów i sprawozdawczoÊcià.
W przepisach prawnych pojawià si´
tak˝e nowe rozwiàzania, zwiàzane
m.in. z koƒcem fazy odpadów czy
produktami ubocznymi.
Prace nad kolejnymi
ustawami
Trwajà prace nad dwoma ustawami
zwiàzanymi z gospodarkà odpadami
pou˝ytkowymi. Jeden z nich wprowadza zmiany w przepisach odnoszàcych si´ do opakowaƒ oraz odpadów opakowaniowych, natomiast
drugi odnosi si´ do przepisów dotyczàcych zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

✔

WA˚NE!

Podstawowym za∏o˝eniem zmiany
Ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych jest koniecznoÊç
uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

takich jak wykonywanie tylko
przez cz´Êç zobowiàzanych przedsi´biorców na∏o˝onych obowiàzków,
zwiàzanych z wprowadzaniem przez
nich na rynek produktów w opakowaniach, czy fa∏szowanie dokumentacji potwierdzajàcej wykonanie
odzysku i recyklingu.
Obecnie system zagospodarowania tych odpadów jest nieskuteczny i nie gwarantuje faktycznego
osiàgni´cia wymaganych dyrektywà
poziomów odzysku i recyklingu.
Projekt za∏o˝eƒ zosta∏ przekazany
pod obrady komitetu sta∏ego Rady
Ministrów.
Projekt Ustawy o zmianie ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz niektórych innych
ustaw b´dzie obejmowa∏ przede
wszystkim zagadnienia zwiàzane
z uporzàdkowaniem systemu finansowania oraz organizowania zbierania i przetwarzania pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Planuje
si´, ˝e ww. projekt zostanie w sierpniu wys∏any do konsultacji spo∏ecznych.
■

Polegaç to ma na wyeliminowaniu
obserwowanych nieprawid∏owoÊci,

Redakcja

AktualnoÊci
Recykling pojazdów – system dofinansowania
W 2009 roku do stacji demonta˝u
trafi∏o prawie 190 tys. pojazdów.
Jest to o ok. 25 tys. pojazdów
wi´cej ni˝ w 2008 roku. Do ka˝dej
przetworzonej tony metalu, szk∏a
i tworzyw sztucznych NFOÂiGW
dop∏aca stacjom recyklingowym
po 500 z∏.

recyklingowej w wysokoÊci 500 z∏
za jeden pojazd. Zgodnie z nowelizacjà ustawy z tego obowiàzku zwolnione sà podmioty uprawnione do
wydawania kart pojazdu, tj. sprowadzajàce powy˝ej 1000 sztuk
pojazdów rocznie oraz zapewniajàce sieç zbierania i demonta˝u pojazdów.

Op∏ata recyklingowa
Zgodnie z Ustawà z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji osoby
sprowadzajàce u˝ywane samochody
z innych krajów UE na terytorium
Polski od 1 stycznia 2006 roku zobowiàzane sà do wnoszenia op∏aty
www.dashofer.pl

Wp∏ywy uzyskane z tytu∏u op∏aty
recyklingowej sà przeznaczone na
wsparcie polskiego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez:
➢ dop∏aty dla przedsi´biorców prowadzàcych stacj´ demonta˝u,
➢ dofinansowanie dla gmin.

Wsparcie dla
przedsi´biorców
Od 2006 roku przedsi´biorcy prowadzàcy stacje demonta˝u mogà
ubiegaç si´ o dop∏at´ do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Zgodnie z artyku∏em 410a Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska, aby
uzyskaç dop∏at´, nale˝y spe∏niç równoczeÊnie trzy warunki:
➢ uzyskaç wymagane poziomy
odzysku i recyklingu,
➢ posiadaç decyzje wymagane
w zwiàzku z prowadzeniem
stacji demonta˝u,
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➢ w ustawowym terminie (do 15 lutego) z∏o˝yç do NFOÂiGW sprawozdanie z dzia∏alnoÊci stacji
demonta˝u za poprzedni rok oraz
– do 31 marca – wniosek o dop∏at´ do demonta˝u pojazdów.
WysokoÊç dop∏aty do demonta˝u
pojazdów wycofanych z eksploatacji
wynosi 500 z∏ za ka˝dà ton´ pojazdów wycofanych z eksploatacji,
przyj´tych do stacji demonta˝u.

✔

Za 2009 rok przedsi´biorcy otrzymali
od NFOÂiGW ponad 65,4 mln z∏.
Po˝yczki inwestycyjne
Przedsi´biorcy prowadzàcy stacje
demonta˝u pojazdów lub rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç w tym zakresie
mogà równie˝ uzyskaç w NFOÂiGW
po˝yczki inwestycyjne, z oprocentowaniem 1% oraz mo˝liwoÊcià
umorzenia 30% po sp∏acie po∏owy
kapita∏u po˝yczki.

W 2010 roku udzielono takiej formy
dofinansowania pi´ciu wnioskodawcom na ogólnà kwot´ prawie
5,4 mln z∏ (cztery umowy ju˝ podpisane, jedna jest trakcie przygotowania).
Wsparcie dla gmin
Dofinansowanie oferowane jest równie˝ gminom, które dbajà o przekazywanie porzuconych pojazdów
wycofanych z eksploatacji do stacji
demonta˝u.

WA˚NE!

Wniosek o dop∏at´ przesy∏a si´ do
NFOÂiGW w terminie do dnia 31 marca
roku nast´pujàcego po roku, w którym przedsi´biorca prowadzàcy stacj´
demonta˝u spe∏ni∏ wy˝ej wymienione
warunki.

Nowelizacja Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska wprowadzi∏a postanowienie, ˝e od poczàtku 2010 roku
wsparcie w ramach po˝yczki inwestycyjnej nie ma charakteru pomocy
publicznej de minimis.

Wnioskodawca otrzymuje dop∏at´
w terminie do 31 lipca ka˝dego
roku, w którym przedsi´biorca z∏o˝y∏ wniosek. W przypadku korekty
lub uzupe∏nienia z∏o˝onych dokumentów, dop∏ata wyp∏acana jest do
koƒca grudnia.

Dzi´ki temu przy wnioskowaniu
o dop∏at´ uzyskana z NFOÂiGW
po˝yczka nie wp∏ywa na zmniejszenie dopuszczalnego limitu pomocy publicznej de minimis przedsi´biorcy.

Gmina mo˝e odholowaç lub przewieêç na parking porzucony pojazd.
JeÊli przez pó∏ roku nie uda si´ odnaleêç w∏aÊciciela ani on sam si´ nie
zg∏osi, gmina mo˝e przejàç pojazd
na w∏asnoÊç i oddaç go do stacji
demonta˝u. W kolejnym roku gmina
mo˝e staraç si´ o dop∏at´ 4000 z∏ za
ka˝dy pojazd usuni´ty ze swojego
terenu i poddany demonta˝owi.
Za rok 2009 NFOÂiGW wyp∏aci∏
gminà blisko 4 mln z∏.
■
Redakcja

Porady prawne
Opodatkowanie lasów (cz. II)
W poprzednim numerze miesi´cznika „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska” ukaza∏a si´ pierwsza cz´Êç artyku∏u o podatku
leÊnym. Opisano, jakie grunty podlegajà opodatkowaniu. W niniejszym artykule kontynuujemy
temat, omawiajàc, kto jest zobowiàzany do p∏acenia podatku
leÊnego, jaki jest sposób obliczania jego wysokoÊci oraz mo˝liwoÊci zwolnienia od tego podatku.

Przypomnijmy, ˝e opodatkowanie
lasów w sposób kompleksowy
reguluje Ustawa z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zmianami), bez odsy∏ania do
Ustawy o lasach.

4

Organ podatkowy
Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatku leÊnego jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Podatnik podatku leÊnego
Podatnikiem, na którym cià˝y obowiàzek zap∏aty podatku leÊnego, sà
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki,
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
b´dàce:
1) w∏aÊcicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) u˝ytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub jednostki samorzàdu terytorialnego.
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WA˚NE!

Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub
znajduje si´ w posiadaniu dwóch lub
wi´cej podmiotów, stanowi wówczas
odr´bny przedmiot opodatkowania
podatkiem leÊnym, a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach lub posiadaczach.

Lasy pozostajàce we wspó∏w∏asnoÊci stanowià odr´bny przedmiot
opodatkowania podatkiem leÊnym.
Skutkuje to, ˝e podatek leÊny od
lasów, b´dàcych wspó∏w∏asnoÊcià
lub znajdujàcych si´ we wspó∏posiadaniu osób fizycznych, ustala si´
w odr´bnych decyzjach (lub nakazach p∏atniczych).
Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub
jest we wspó∏posiadaniu dwóch lub
www.dashofer.pl
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wi´cej osób fizycznych, a co najmniej jedna z tych osób jest podatnikiem podatku rolnego, wówczas
mamy do czynienia z tzw. ∏àcznym
zobowiàzaniem pieni´˝nym. W takiej
sytuacji osobà, na którà wystawia si´
odr´bnà decyzj´ (nakaz p∏atniczy),
jest którykolwiek ze wspó∏w∏aÊcicieli lub wspó∏posiadaczy (reguluje
to art. 6c Ustawy o podatku rolnym).

✔

decyzji, organ podatkowy (wójt,
burmistrz, prezydent) w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasu.
Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego, w terminach
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia i 15 listopada roku podatkowego.
Podatek leÊny
od osób prawnych

WA˚NE!

Obowiàzek podatkowy w zakresie
podatku leÊnego od lasów pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe
obcià˝a odpowiednie jednostki organizacyjne w∏aÊnie Lasy Paƒstwowe,
a przy lasach wchodzàcych w sk∏ad
Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa obowiàzek podatkowy cià˝y na
odpowiednich jednostkach organizacyjnych Agencji W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa.

Natomiast przy innych lasach nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa przyjmuje si´, ˝e skoro obowiàzek podatkowy cià˝àcy na Skarbie Paƒstwa
dotyczy nieruchomoÊci stanowiàcych
jego w∏asnoÊç, to w stosunkach prawnopodatkowych, dotyczàcych tych
nieruchomoÊci (gruntów leÊnych),
reprezentantem Skarbu Paƒstwa
jest w∏aÊciwy miejscowo starosta.
Zatem zarówno obowiàzków zwiàzanych ze sk∏adaniem deklaracji na
podatek leÊny, jak i z reprezentowaniem Skarbu Paƒstwa w stosunkach prawnopodatkowych, dotyczàcych gruntów leÊnych, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, nie powinien wykonywaç Minister Skarbu
Paƒstwa, lecz w∏aÊciwy miejscowo
starosta.
[Wyrok WSA w Bia∏ymstoku z dnia
10 paêdziernika 2007 r., sygn. akt I
SA/Bk 415/07]

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Paƒstwowych,
a tak˝e jednostki organizacyjne
Agencji NieruchomoÊci Rolnych sà
zobowiàzane:
1) sk∏adaç, w terminie do dnia
15 stycznia, organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia lasów,
deklaracje na podatek leÊny na
dany rok podatkowy, sporzàdzone na formularzu wed∏ug
ustalonego wzoru, a je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ po
tym dniu – w terminie 14 dni od
dnia wystàpienia okolicznoÊci
uzasadniajàcych powstanie tego
obowiàzku,
2) odpowiednio skorygowaç deklaracje, w razie zaistnienia zmian,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
3) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku
podatkowego obliczony w deklaracji podatek leÊny na rachunek
bud˝etu w∏aÊciwej gminy, za
poszczególne miesiàce, do dnia
15 ka˝dego miesiàca.
Obowiàzek sk∏adania informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek
leÊny zarówno przez osoby fizyczne,
jak i osoby prawne dotyczy równie˝ podatników korzystajàcych ze
zwolnieƒ na mocy przepisów ustawy.

Podatek leÊny
od osób fizycznych

Zwolnienia przedmiotowe

Podatek leÊny na rok podatkowy od
osób fizycznych, ustala, w drodze

Ustawa o podatku leÊnym zwalania
od podatku leÊnego:

www.dashofer.pl

1) Lasy z drzewostanem w wieku
do 40 lat – wiek lasu jest okreÊlany tak˝e w planie urzàdzenia
lasu. Tam te˝ znajduje si´ m.in.
zestawienie powierzchni lasów
wed∏ug g∏ównych gatunków
drzew w drzewostanie oraz
klas bonitacji drzewostanów.
Za pomocà tych danych mo˝liwe jest ustalenie, jakie obszary
lasu mogà korzystaç ze zwolnienia.
2) Lasy wpisane indywidualnie
do rejestru zabytków.
3) U˝ytki ekologiczne.
Zwolnienia na podstawie
uchwa∏y rady gminy
Oprócz ww. zwolnieƒ ustawowych,
rada gminy mo˝e, w drodze uchwa∏y,
wprowadziç inne zwolnienia przedmiotowe.
Uchwa∏y rad nie mogà jednak
zwalniaç z podatku wszystkich
podatników zamieszka∏ych na terenie gminy, wprowadzaç ulg podatkowych w postaci procentowych
obni˝ek podatku, zawieraç indywidualnych zwolnieƒ od podatku,
modyfikowaç zwolnieƒ ustawowych przez okreÊlenie dodatkowych
warunków, od których spe∏nienia
uzale˝nione jest zastosowanie zwolnienia ustawowego.
Zwolnienia podmiotowe
Na mocy Ustawy o podatku leÊnym
z podatku leÊnego zwolnione sà równie˝:
1) Uczelnie.
2) Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj´te systemem oÊwiaty oraz prowadzàce
je organy, w zakresie lasów zaj´tych na dzia∏alnoÊç oÊwiatowà
– na podstawie omawianej regulacji, uczelnie zwolnione sà ze
wszystkich posiadanych lasów,
czyli gruntów leÊnych sklasyfikowanych tak w ewidencji
gruntów i budynków, z wyjàtkiem lasów zaj´tych na wyko-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2010

5

Nr 9/2010

3)
4)

5)
6)
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nywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç
leÊna. Z gruntami wy˝ej wymienionymi, jako zaj´tymi na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna,
b´dziemy wówczas mieli do
czynienia, je˝eli takie grunty
leÊne b´dà, oboj´tnie przez jaki
podmiot, faktycznie wykorzystywane (przeznaczone) na dany
rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej, z jednoczesnym wy∏àczeniem (ca∏kowitym brakiem prowadzenia) dzia∏alnoÊci leÊnej.
Uczelnia posiadajàca grunty
leÊne zaj´te na dzia∏alnoÊç, chocia˝by badawczà czy doÊwiadczalnà, b´dzie w dalszym ciàgu
podlega∏a zwolnieniu od podatku
leÊnego.
Placówki naukowe Polskiej
Akademii Nauk.
Prowadzàcy zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci
zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zak∏adu
pracy chronionej lub zak∏adu
aktywnoÊci zawodowej, lub zg∏oszonych wojewodzie – zaj´tych
na prowadzenie tego zak∏adu,
z wy∏àczeniem lasów, które znajdujà si´ w posiadaniu zale˝nym
podmiotów, nieb´dàcych prowadzàcymi zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej.
Jednostki badawczo-rozwojowe.
Przedsi´biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
uzyskanym na zasadach okreÊlonych w przepisach o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zaj´tych na cele prowadzonych badaƒ i prac rozwojowych. Z tytu∏u tego zwolnienia od podatku leÊnego jednostkom samorzàdu terytorialnego przys∏uguje z bud˝etu
paƒstwa zwrot utraconych dochodów.

WysokoÊç podatku
leÊnego
Podstaw´ opodatkowania stanowi
powierzchnia lasu, wyra˝ona w hektarach, wynikajàca z ewidencji
gruntów i budynków. Obecnie podstaw´ opodatkowania podatkiem
leÊnym stanowi liczba hektarów
fizycznych, wynikajàca z ewidencji
gruntów i budynków. Do celów
podatkowych nie stosuje si´ ju˝
kategorii hektarów przeliczeniowych.
Istotne dla orzeczenia w przedmiocie podatku rolnego i leÊnego sà
tylko zapisy wynikajàce z ewidencji
gruntów i budynków. Dopóki zapis
taki nie zostanie zmieniony, jego treÊç
jest dla organu podatkowego wià˝àca.
[Wyrok WSA w Warszawie z dnia
15 czerwca 2007 r., sygn. akt III
SA/Wa 2585/06]
Podatek leÊny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartoÊç pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczanà
wed∏ug Êredniej ceny sprzeda˝y
drewna, uzyskanej przez nadleÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y
roku poprzedzajàcego rok podatkowy.
Dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzàcych w sk∏ad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
stawka podatku leÊnego wynosi
50% stawki podstawowej.
Ârednià cen´ sprzeda˝y drewna,
która s∏u˝y do ustalania wysokoÊci
podatku leÊnego, ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” w terminie 20 dni po up∏ywie trzeciego kwarta∏u roku.

✔

Nr 69, poz. 896) Êrednia cena sprzeda˝y drewna, obliczona wed∏ug Êredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y
2009 r., wynios∏a 136,54 z∏ za 1 m3.

Uchwa∏y rad w sprawie
obni˝enia ceny drewna
Cena drewna wynikajàca z komunikatu mo˝e, ale nie musi byç obni˝ona
przez rad´ gminy w drodze podj´cia
stosownej uchwa∏y. Jej podj´cie skutkuje tym, ˝e na terenie ca∏ej gminy lub
jej cz´Êci podatek leÊny ustala si´
w oparciu o obni˝onà w uchwale cen´.
Rada gminy nie mo˝e natomiast
podejmowaç uchwa∏y w sprawie
okreÊlenia stawki w podatku leÊnym,
poniewa˝ ta jest okreÊlona ustawowo
i tylko w drodze zmiany ustawy
mog∏aby byç zmieniona. W praktyce mo˝na spotkaç si´ z uchwa∏ami rad, w których stwierdza si´,
˝e stawka podatku wynosi równowartoÊç 0,220 m3 drewna.
Jest to dzia∏anie bezcelowe, poniewa˝ stawka podatku jest okreÊlona
ustawowo i nie mo˝e byç modyfikowana przez rad´. Nie jest to stawka
maksymalna, która mo˝e byç, jak
jest to w podatku od nieruchomoÊci,
obni˝ana przez rad´ gminy. Stawka
podatku leÊnego obowiàzuje na
terenie gminy, nie na podstawie
uchwa∏y, ale komentowanego artyku∏u Ustawy o podatku leÊnym.
Rada gminy nie ma upowa˝nienia do
ró˝nicowania ceny sprzeda˝y drewna
dla poszczególnych podmiotów,
kr´gów podatników, a jedynie kompetencj´ do jej obni˝enia, która ma
charakter generalny i dotyczy w równej mierze wszystkich podatników.

WA˚NE!

Wed∏ug Komunikatu Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego z dnia 20 paêdziernika 2009 r. w sprawie Êredniej
ceny sprzeda˝y drewna, obliczonej
wed∏ug Êredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa za pierwsze
trzy kwarta∏y 2009 r. (M.P. z 2009 r.
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami).
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Porady prawne
Odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
Ponad 100 miast korzysta obecnie z odroczenia podwy˝szonych
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (g∏ównie za zrzucanie Êcieków
do wód). Odbywa si´ to na podstawie Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U.08.25.150 ze zm.)
(„POS”), gdzie op∏aty podwy˝szone
mogà zostaç odroczone, je˝eli inwestycje np. w oczyszczalnie przyczynià si´ w odpowiednim stopniu do usuni´cia zanieczyszczeƒ.

Niestety, Krajowy Program Oczyszczania Âcieków Komunalnych
z 2009 r. wyznacza jednoznacznie
termin uruchomienia oczyszczalni
na koniec 2010 r., co mo˝e znaczàco utrudniç finansowà sytuacj´
spó∏ek wodno-Êciekowych i zak∏adów komunalnych, jak równie˝
mieszkaƒców.
Cel odroczenia

POS o op∏atach
Zgodnie z art. 317 ust. 1 POS odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska oraz
administracyjnej kary pieni´˝nej
odbywa si´ na wniosek podmiotu
korzystajàcego ze Êrodowiska, zobowiàzanego do ich uiszczenia, je˝eli
realizuje on terminowo przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni
usuni´cie przyczyn ponoszenia
podwy˝szonych op∏at albo kar
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat od
dnia z∏o˝enia wniosku.
Z kolei zgodnie z ust. 1a termin
p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska oraz p∏atnoÊci administracyjnej kary pieni´˝nej odracza si´
tak˝e na wniosek podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, zobowiàzanego do jej uiszczenia, je˝eli
przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn
ponoszenia podwy˝szonych op∏at lub
administracyjnych kar pieni´˝nych,
jest uj´te w Krajowym Programie
Oczyszczania Âcieków Komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne, i nie naruszono terminu jego realizacji, okreÊlonego
w tym programie.

Przyjmuje si´, ˝e cele stawiane przez
ustawodawc´ op∏atom za korzystanie ze Êrodowiska oraz administracyjnym karom pieni´˝nym nie powinny mieç charakteru fiskalnego,
ale majà s∏u˝yç zabezpieczeniu
Êrodków finansowych na dzia∏ania
zmierzajàce do zminimalizowania
negatywnego oddzia∏ywania cz∏owieka na Êrodowisko. Z tego powodu
w Ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska przewidziano wiele instrumentów prawnych, których celem
jest zmobilizowanie podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska do usuni´cia przyczyny przekroczenia dopuszczalnych warunków.

W tym rozwiàzaniu nale˝y zaznaczyç, ˝e termin rozpocz´cia realizacji
przedsi´wzi´cia, okreÊlony w programie, nie powinien byç przekroczony,
poniewa˝ uniemo˝liwi∏oby to podj´cie decyzji pozytywnej dla wnioskodawcy.

Jednym z nich jest wynikajàca
z art. 317 ust. 1 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o odroczenie terminu
p∏atnoÊci op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska lub administracyjnych
kar pieni´˝nych.

W zwiàzku z tym w sytuacji wystàpienia dezaktualizacji rozwiàzaƒ
zawartych w programie podmiot
zainteresowany realizacjà konkretnego przedsi´wzi´cia powinien
staraç si´ o jego aktualizacj´, gdy˝
bez niej nie b´dzie mog∏o nastàpiç
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✔

WA˚NE!

odroczenie terminu p∏atnoÊci cz´Êci
op∏at podwy˝szonych.
Krajowy Program
Oczyszczania Âcieków
Komunalnych
16 grudnia 2003 r. Rzàd RP zatwierdzi∏ przed∏o˝ony przez Ministra
Ârodowiska i opracowany w myÊl
powo∏anego powy˝ej art. 43 Ustawy
– Prawo wodne Krajowy Program
Oczyszczania Âcieków Komunalnych, jako instrument koordynujàcy
dzia∏ania w zakresie odprowadzania i oczyszczania Êcieków komunalnych w Polsce w celu wype∏nienia zobowiàzaƒ przyj´tych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowieƒ Dyrektywy 91/271/EWG.
Program ten okreÊla wykaz aglomeracji o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców wi´kszej od 2 000, wraz
z jednoczesnym wykazem niezb´dnych przedsi´wzi´ç, jakie nale˝y
zrealizowaç w tych aglomeracjach
w zakresie budowy, rozbudowy i/lub
modernizacji oczyszczalni Êcieków
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych w terminie do koƒca
2015 r.
Realizacja ca∏ego Programu podzielona zosta∏a na cztery horyzonty
czasowe, tj. lata: 2003-2005, 2006-2010, 2011-2013 oraz 2014-2015.
Program ten zosta∏ powo∏any w celu
stymulacji i egzekwowania oraz
koordynacji dzia∏aƒ gmin i przedsi´biorstw wodociàgów i kanalizacji
w zakresie rozbudowy, budowy
i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni Êcieków
komunalnych.
Krajowy Program Oczyszczania
Âcieków Komunalnych, którego
integralnà cz´Êç stanowi wykaz
aglomeracji (art. 43 ust. 3 i 3a
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Ustawy – Prawo wodne), zawiera
tak˝e:
➢ wykaz niezb´dnych przedsi´wzi´ç w zakresie budowy i modernizacji urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
➢ zakres rzeczowo-finansowy tych
przedsi´wzi´ç,
➢ terminy zakoƒczenia.
Gminy majà prawo
do op∏at odroczonych
Istotnym stymulatorem w realizacji
zobowiàzaƒ zapisanych dla aglomeracji – gmin, które utworzy∏y
aglomeracj´ – sà op∏aty za szczególne korzystanie ze Êrodowiska
wodnego w zakresie odprowadzania Êcieków.
Zgodnie z art. 292 POS podmiot
odprowadzajàcy Êcieki do Êrodowiska wodnego ponosi podwy˝szone
o 500% op∏aty za wprowadzanie
Êcieków do wód, w przypadku braku
pozwolenia wodnoprawnego.
Z kolei art. 316-321 Ustawy POÂ
stwarzajà podstawy do odraczania
przez marsza∏ków województw podwy˝szanych op∏at za korzystanie
z wód, na∏o˝onych na gminy, lub
przedsi´biorstwa realizujàce w imieniu gmin ich zadania w∏asne w zakresie odprowadzania i oczyszczania
Êcieków, je˝eli sà realizowane terminowo przez te podmioty gospodarcze
przedsi´wzi´cia ochrony wód –
oczyszczalnie Êcieków – uj´te w Krajowym Programie Oczyszczania Âcieków Komunalnych (art. 317 pkt 1a).

✔

WA˚NE!

Podwy˝szone op∏aty (wraz z odsetkami) muszà zastaç uiszczone, je˝eli
przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà
odroczenia p∏atnoÊci, nie zostanie
zrealizowane w terminie (art. 320 ww.
ustawy).

Potrzeba aktualizacji
Krajowy Program Oczyszczania
Âcieków Komunalnych jest aktua-
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lizowany. Potrzeba aktualizacji wynika∏a np. z zaawansowania prac
prowadzonych w gminach i urz´dach wojewódzkich w celu wykonania Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji.
Dodatkowym stymulatorem realizacji tego rozporzàdzenia jest kryterium warunkujàce ubieganie si´
przez gminy o dofinansowanie wyposa˝ania aglomeracji w system
kanalizacyjny i oczyszczalnie Êcieków: umieszczenie w Krajowym
Programie Oczyszczania Âcieków
Komunalnych gminy, w której znajduje si´ zidentyfikowana aglomeracja, lub gmin, je˝eli aglomeracja
znajduje si´ w kilku gminach.
Kryterium to ma zastosowanie
w odniesieniu do:
➢ Êrodków pomocowych Unii
Europejskiej:
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko w ramach Programu SpójnoÊci UE,
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
16 regionalnych programów
operacyjnych,
– Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego;
➢ krajowych funduszy ekologicznych:
– Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej,
– Wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej,
– EKOFUNDUSZU.
Kolejne aktualizacje programu przewidywa∏y budow´ coraz wi´kszej
liczby kilometrów sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, budow´,
rozbudow´ i/lub modernizacj´
oczyszczalni Êcieków, a tak˝e inne
sprawy zwiàzane z gospodarkà
wodno-Êciekowà.
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Jakiej cz´Êci dotyczy∏o
odroczenie?
Odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska lub kary
administracyjnej mo˝e dotyczyç,
co do zasady, cz´Êci albo ca∏oÊci
op∏aty lub kary.

✔

WA˚NE!

Odroczenie mo˝e objàç jednak op∏aty
najwy˝ej w cz´Êci, w jakiej przewy˝sza ono kwot´ op∏aty, jakà ponosi∏by
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
w przypadku, gdyby posiada∏ pozwolenie albo innà wymaganà decyzj´.

W zwiàzku z tym nale˝y stwierdziç, ˝e instytucja odroczenia terminu p∏atnoÊci b´dzie znajdowa∏a
zastosowanie tylko w stosunku do
kar pieni´˝nych (w ca∏oÊci) oraz op∏at
podwy˝szonych w takiej cz´Êci,
w jakiej przekraczajà one op∏at´
w wysokoÊci podstawowej.
Termin p∏atnoÊci mo˝e byç odroczony
wy∏àcznie na okres niezb´dny do
zrealizowania przedsi´wzi´cia. Konsekwencjà niewykonania przedsi´wzi´cia jest zwrot uzyskanych kwot.
Termin realizacji
przedsi´wzi´cia
Wed∏ug postanowieƒ art. 317 ust. 1
POS odroczenie terminu p∏atnoÊci
cz´Êci op∏aty podwy˝szonej lub
kary pieni´˝nej nast´puje w przypadku terminowej realizacji przedsi´wzi´cia, które ma usunàç przyczyny ponoszenia op∏at podwy˝szonych lub kar pieni´˝nych. Ocena
terminowoÊci b´dzie dokonywana
na wst´pnym etapie zamierzeƒ
inwestycyjnych. To, czy inwestycja
zosta∏a zrealizowana terminowo,
nabiera znaczenia w post´powaniu
w przedmiocie zmniejszenia op∏aty
lub kary, prowadzonym na podstawie art. 319 POS.
W Êwietle sytuacji gmin i spó∏ek
wodno-Êciekowych, które nie zdà˝à
z budowà oczyszczalni, istotne jest
www.dashofer.pl
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to, ˝e terminy realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlone w decyzji o odroczeniu nie majà charakteru sta∏ego
i niezmiennego, i mogà byç zmienione w trybie zmiany decyzji (art.
155 K.p.a.).
W∏aÊciwy wniosek powinien si´ jednak pojawiç przed up∏ywem terminu
ustalonego w decyzji o odroczeniu,
a up∏yw terminu przed z∏o˝eniem
wniosku o zmian´ decyzji lub w trakcie post´powania w przedmiocie
jego zmiany uniemo˝liwia podj´cie
decyzji pozytywnej.
Podmiot wyst´pujàcy
Podmiotem, na wniosek którego
mo˝e byç podj´ta decyzja o odroczeniu terminu p∏atnoÊci podwy˝szonej op∏aty, jest podmiot zobowiàzany do jej uiszczenia. Co to
oznacza w praktyce, wynika z pisma
Ministerstwa Ârodowiska z dnia
24 lutego 2004 r., Departament Instrumentów Ochrony Ârodowiska
(DIOÂIp-021-17/6530/03 ∏k), zgodnie z którym:
„Je˝eli przedsi´wzi´cie, które spowoduje ustanie przekroczenia, nie
jest uj´te w Krajowym Programie
Oczyszczania Âcieków Komunalnych
(KPOÂK), zatwierdzonym przez Rad´

!

Ministrów na podstawie art. 43 ust. 3
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze
zm.), warunkiem uzyskania odroczenia jest co najmniej udzia∏ wnioskodawcy w realizacji przedsi´wzi´cia.
Konieczna jest wi´c w tym przypadku jakakolwiek partycypacja
w kosztach realizacji przedsi´wzi´cia
(patrz art. 317 ust. 1 POS). Wymaganie to nie dotyczy przedsi´wzi´ç
uj´tych w KPOÂK (patrz art. 317
ust. 1a POS). Ponadto, w przypadku
terminowego zrealizowania przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych realizacji w∏asnych zadaƒ gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania Êcieków
komunalnych, odroczone op∏aty
podwy˝szone podlegajà umorzeniu
(art. 319 ust. 3a POS).”
Koszty opóênienia
Krajowy Program Oczyszczania
Âcieków Komunalnych przewiduje,
˝e do koƒca 2010 r. powinna zakoƒczyç si´ budowà oczyszczalni,
a jeÊli termin ten nie zostanie dotrzymany, spó∏ki wodno-kanalizacyjne
i zak∏ady komunalne b´dà musia∏y
p∏aciç op∏aty podwy˝szone, które stanowià pi´ciokrotnoÊç normalnych.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e op∏ata podwy˝szona jest jedynie odroczona,

w przypadku, gdy oczyszczalnia
nie zostanie zbudowana, nale˝y jà
zap∏aciç za kilka lat wstecz, kiedy
trwa∏o odroczenie, powi´kszonà
o odsetki.
JeÊli termin odroczenia kar nie
zmieni si´, spó∏ki wodno-Êciekowe
i zak∏ady komunalne zapewne podniosà mieszkaƒcom op∏aty za wod´
i Êcieki. Trudno jednak stwierdziç
o ile, poniewa˝ ka˝da spó∏ka czy
zak∏ad komunalny ma swojà odr´bnà
polityk´ cenowà.
Obecnie trwajà prace zmierzajàce
do zaktualizowania krajowego programu oczyszczania Êcieków komunalnych. Prace na zlecenie Ministra
Ârodowiska podjà∏ Krajowy Zarzàd
Gospodarki Wodnej. Obecnie trwa
proces aktualizacji terminów realizacji inwestycji zapisanych w krajowym planie.
■
Paulina Grabowska

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 ze zmianami).
Krajowy Program Oczyszczania
Âcieków Komunalnych.

Temat numeru

System bilansowania i rozliczania wielkoÊci emisji dla du˝ych
êróde∏ spalania
Od 1 stycznia 2011 r. ma ruszyç
system bilansowania i rozliczania
wielkoÊci emisji dwutlenku siarki
i emisji tlenków azotu dla du˝ych
êróde∏ spalania. W niniejszym artykule zosta∏ omówiony projekt
nowej ustawy.

Zgodnie z projektem Ustawy o systemie bilansowania i rozliczania
wielkoÊci emisji dwutlenku siarki
(SO2) i tlenków azotu (NOX) dla
du˝ych êróde∏ spalania system b´dzie
dotyczy∏ du˝ych êróde∏ emisji.
www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Zgodnie z zapisem przez du˝e êród∏o
spalania rozumie si´ kocio∏ energetyczny, kocio∏ ciep∏owniczy lub turbin´
gazowà, o nominalnej mocy cieplnej,
rozumianej jako iloÊç energii wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu
przy nominalnym obcià˝eniu, nie
mniejszej ni˝ 50 MW lub przewód
kominowy, do którego pod∏àczone
sà kot∏y energetyczne, kot∏y ciep∏ownicze lub turbiny gazowe, o ∏àcznej
nominalnej mocy cieplnej, rozumianej jako iloÊç energii wprowadzanej

w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obcià˝eniu, nie mniejszej
ni˝ 50 MW, w przypadku, gdy dla tych
urzàdzeƒ pierwsze pozwolenie na
budow´ wydano po 30 czerwca 1987 r.

Zakres projektu ustawy
Ustawa:
1) umo˝liwi z∏agodzenie skutków
ograniczenia emisji do wymaganego pu∏apu przez wprowadzenie ekonomicznego systemu,
podobnego do handlu emisjami,
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2) umo˝liwi roz∏o˝enie ewentualnych konsekwencji finansowych
na d∏u˝szy okres, ∏agodzàc tym
samym ucià˝liwoÊci zwiàzane
ze wzrostem cen energii elektrycznej i ciep∏a dla obywateli
i przedsi´biorstw,
3) stworzy zach´t´ finansowà do
uruchamiania rezerw w zakresie
ograniczania emisji wsz´dzie,
gdzie jest to mo˝liwe,
4) umo˝liwi czasowe odsuni´cie
koniecznoÊci wprowadzenia zaostrzonych wymagaƒ, dajàc
czas na modernizacj´ instalacji
istniejàcych lub budow´ nowych, spe∏niajàcych ostrzejsze
wymagania ekologiczne,
5) ograniczy, przez pojawienie si´
kosztów zwiàzanych z koniecznoÊcià zakupu brakujàcych
uprawnieƒ i ponoszeniem op∏at
zast´pczych, produkcj´ w najbardziej emisyjnych instalacjach,
6) stworzy Êcie˝k´ dojÊcia do planowanych, wynikajàcych z projektowanej dyrektywy o emisjach
przemys∏owych, zaostrzonych
standardów emisji dla instalacji
nowych.
Ustawa obejmie regulacje dotyczàce:
1) zasad funkcjonowania systemu
bilansowania i rozliczania emisji
dwutlenku siarki i emisji tlenków
azotu wprowadzanych do powietrza przez du˝e êród∏a spalania,
2) zadaƒ Krajowego oÊrodka bilansowania i zarzàdzania emisjami,
3) obowiàzków operatorów eksploatujàcych du˝e êród∏a spalania.

do emisji w liczbie odpowiadajàcej
wielkoÊci emisji, przekraczajàcej
okreÊlony przez operatora roczny
limit emisji lub wp∏acenia op∏aty
zast´pczej.
Op∏ata zast´pcza
WysokoÊç op∏aty zast´pczej jest iloczynem liczby brakujàcych uprawnieƒ do emisji i jednostkowej stawki
op∏aty zast´pczej.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç jednostkowej stawki op∏aty
zast´pczej wyniesie 5 z∏ za brak jednego uprawnienia do emisji.

Proponowana stawka 5 z∏ jest na
tyle wy˝sza od kosztów zwiàzanych z redukcjà emisji tony SO2
i NOX, i˝ powinna przez szereg lat
sk∏aniaç inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy
instalacji ochronnych, aby uniknàç
ponoszenia op∏at.
Op∏at´ zast´pczà operator b´dzie
wnosi∏ na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie ustawy wskazany zosta∏ sposób
post´powania w przypadku uiszczenia nienale˝nych op∏at zast´pczych lub w nadmiernej wysokoÊci.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska stwierdzi nadp∏at´ oraz okreÊli
jej wysokoÊç w drodze decyzji,
a Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dokona
zwrotu nadp∏aconej lub nienale˝nie
wniesionej op∏aty zast´pczej.

Operatorzy
Kary
Operatorzy zobowiàzani b´dà do rozliczania wielkoÊci emisji z du˝ego
êród∏a spalania lub grupy bilansowej
i posiadanych uprawnieƒ do emisji
za rok sprawozdawczy. W przypadku, gdy emisja z du˝ego êród∏a
spalania lub grupy rozliczeniowej
b´dzie wi´ksza ni˝ wyliczony
roczny limit emisji, operator b´dzie
zobowiàzany do zakupu uprawnieƒ

10

Kar´ za brak pokrycia wielkoÊci
emisji dwutlenku siarki i tlenków
azotu uprawnieniami do emisji lub
niewniesienia za t´ emisj´ op∏aty
zast´pczej okreÊlaç si´ b´dzie jako
iloczyn emisji, która nie zosta∏a pokryta uprawnieniami do emisji przed∏o˝onymi do umorzenia lub wniesionà op∏atà zast´pczà i jednost-
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kowà stawkà kary pieni´˝nej, która
wynosi 10 z∏.
Kary pieni´˝ne b´dà wnoszone na
wyodr´bniony rachunek bankowy
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska. Do ponoszenia kar pieni´˝nych, wymierzanych na mocy
ustawy stosuje si´ odpowiednio
przepisy dzia∏u III Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a uprawnienia organów
podatkowych przyznano wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Do kar pieni´˝nych nie stosuje si´
przepisów dzia∏u III Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczàcych terminów p∏atnoÊci nale˝noÊci, odroczenia tych
terminów, zaniechania ustalenia
zobowiàzania, zaniechania poboru
nale˝noÊci oraz umarzania zaleg∏ych
zobowiàzaƒ i odsetek za zw∏ok´.

✔

WA˚NE!

Termin p∏atnoÊci kary pieni´˝nej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja
o wymierzeniu kary pieni´˝nej sta∏a
si´ ostateczna.

Kary pieni´˝ne nak∏adane przez
wojewódzkich inspektorów ochrony Êrodowiska dotyczà:
1) nieprzekazania Krajowemu oÊrodkowi raportu rocznego albo przekazania go po terminie (koniec
lutego),
2) niez∏o˝enia wniosku o utworzenie rachunku w rejestrze uprawnieƒ do emisji (koniec lutego
lub 20 dnia od przystàpienia do
u˝ytkowania nowego zak∏adu),
3) nieprzekazania Krajowemu oÊrodkowi informacji o op∏atach zast´pczych albo przekazania jej
po terminie (30 kwietnia),
4) niewniesienia w terminie op∏aty
zast´pczej (30 kwietnia).
Obowiàzki operatora
Do obowiàzków operatora nale˝eç
b´dzie sporzàdzanie miesi´cznych
www.dashofer.pl
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raportów o wielkoÊci produkcji
i wielkoÊci emisji dwutlenku siarki
oraz tlenków azotu, wykonanych
w oparciu o pomiary na zaciskach
za pomocà urzàdzeƒ pomiarowych,
na podstawie których b´dzie nast´powa∏o rozliczenie rocznych limitów emisji.
Sporzàdzane raporty sà przekazywane Krajowemu oÊrodkowi bilansowania i zarzàdzania emisjami
w formie dokumentu elektronicznego,
na formularzu pobranym ze strony
internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.
Zgodnie z projektem ustawy operatorzy zobowiàzani sà do okreÊlenia we w∏asnym zakresie rocznych
limitów emisji dwutlenku siarki
i tlenków azotu m.in. na podstawie
pu∏apowych wskaêników emisji.
Bilans emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz pu∏apowe wskaêniki emisji, na podstawie których

operatorzy okreÊlajà roczny limit
emisji, opracowuje Krajowy oÊrodek
bilansowania i zarzàdzania emisjami.
W przypadku, gdy emisja z du˝ego
êród∏a spalania lub grupy rozliczeniowej jest wi´ksza ni˝ wyliczony
roczny limit emisji, operator jest
zobowiàzany do zakupu uprawnieƒ
do emisji w liczbie odpowiadajàcej
wielkoÊci emisji, przekraczajàcej
okreÊlony przez operatora roczny
limit emisji lub wp∏acenia op∏aty
zast´pczej. WysokoÊç op∏aty zast´pczej jest iloczynem liczby brakujàcych uprawnieƒ do emisji i jednostkowej stawki op∏aty zast´pczej.

✔

WA˚NE!

Je˝eli operator:
1) nie przeka˝e Krajowemu oÊrodkowi raportu rocznego albo przeka˝e go po terminie,
2) nie z∏o˝y wniosku o utworzenie
rachunku w rejestrze uprawnieƒ
do emisji,
– podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 50 000 z∏.

Je˝eli operator nie przeka˝e Krajowemu oÊrodkowi informacji dotyczàcych wielkoÊci emisji, za którà
uiÊci∏ op∏at´ zast´pczà, oraz wysokoÊci uiszczonej op∏aty zast´pczej
wraz z kopià dowodu jej wp∏aty
albo przeka˝e je po terminie, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci
5 000 z∏.
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, w terminie do dnia 30 listopada ka˝dego roku, b´dzie przekazywa∏ Krajowemu oÊrodkowi oraz
Narodowemu Funduszowi Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
informacj´ o na∏o˝onych karach pieni´˝nych w roku sprawozdawczym.
Informacja wskazuje operatorów,
na których na∏o˝ono kary pieni´˝ne,
oraz wysokoÊç tych kar wraz z podaniem, za jaki rodzaj naruszenia
zosta∏y na∏o˝one oraz którego roku
sprawozdawczego dotyczà.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Czy w przysz∏ym roku gminom ∏atwiej b´dzie finansowaç
programy Êrodowiskowe?
Po raz kolejny niespójne dzia∏ania legislacyjne rzàdu powodujà
szereg problemów i opóênienia
w finansowaniu ochrony Êrodowiska. Tym razem chodzi o niewielkà z poziomu rzàdowego
spraw´ dofinansowania z bud˝etów gmin dzia∏aƒ podejmowanych przez osoby fizyczne. Przy
naprawie finansów publicznych
resort zadba∏ tylko o wielkie
programy, ratujàc te˝ w ostatniej chwili struktury narodowego i wojewódzkich funduszy.
Teraz poprawiaç muszà pos∏owie,
poniewa˝ resort dopiero „odkry∏”
problem.

Chodzi o poselski projekt ustawy
o zmianie Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska. Projekt zmierza do
poszerzenia kr´gu podmiotów uprawwww.dashofer.pl

nionych do otrzymania dotacji z bud˝etu powiatów i gmin na projekty
z zakresu ochrony Êrodowiska, zarazem przywraca zasady wsparcia
finansowego, obowiàzujàce przed
likwidacjà gminnych i powiatowych
funduszy ochrony Êrodowiska.
Gminne i powiatowe
fundusze ochrony
Êrodowiska
Od poczàtku bie˝àcego roku zlikwidowane zosta∏y gminne i powiatowe fundusze ochrony Êrodowiska.
Jak mo˝na przeczytaç w uzasadnieniu poselskiego projektu, o którym mowa wy˝ej, wynika to z zapisów Ustawy z dnia 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215,

poz. 1664).
Ustawa ta stanowi, ˝e z dniem
1 stycznia 2010 r. powiatowe oraz
gminne fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej ulegajà
likwidacji, a ich Êrodkami dysponujà odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci
miast).
Zgodnie z wczeÊniejszymi zapisami
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.)
przychodami gminnych i powiatowych funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej by∏y Êrodki
z tytu∏u op∏at i kar, które:
1) w 20% zasila∏y gminne fundusze,
2) w 10% zasila∏y powiatowe fundusze.
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Wed∏ug znowelizowanych przepisów
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska dotychczasowe tytu∏y przychodów gminnych i powiatowych
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej z tytu∏u op∏at i kar
– w dotychczasowych proporcjach
– stanowià dochody bud˝etów
odpowiednio gmin i powiatów.
Nale˝noÊci i zobowiàzania powiatowych i gminnych funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej
sta∏y si´ odpowiednio nale˝noÊciami
i zobowiàzaniami bud˝etów powiatów albo bud˝etów gmin.
Reforma finansów
publicznych
Za∏o˝enie w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska oraz
niektórych innych ustaw likwidacji
powiatowych i gminnych funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej wynika bezpoÊrednio z za∏o˝eƒ reformy finansów publicznych,
która przewiduje funkcjonowanie
w sektorze finansów publicznych
wy∏àcznie paƒstwowych funduszy
celowych pozbawionych osobowoÊci prawnej.

✔

WA˚NE!

Po wejÊciu w ˝ycie tej ustawy, co nastàpi∏o z 1 stycznia 2010 r., w sektorze
finansów publicznych nie mogà
funkcjonowaç inne rodzaje funduszy
celowych, w szczególnoÊci powiatowe
i gminne fundusze ochrony Êrodowiska.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 Ustawy
z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw
Êrodki pieni´˝ne zgromadzone na
rachunkach bankowych dotychczasowych powiatowych funduszy
i gminnych funduszy, które z dniem
1 stycznia 2010 r. sta∏y si´ odpowiednio dochodami bud˝etów powiatów
i bud˝etów gmin, powinny zostaç
przekazane na rachunki odpowiednio bud˝etów powiatów i bud˝etów
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gmin, natomiast odzyskane nale˝noÊci pomniejszone o zobowiàzania dotychczasowych powiatowych
funduszy i gminnych funduszy,
powiaty i gminy sà zobowiàzane
przeznaczyç na finansowanie ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Ponadto, zgodnie z art. 403 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska
w brzmieniu nadanym przez art. 1
pkt 13 Ustawy z dnia 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych
innych ustaw, do zadaƒ powiatów
i gmin od 1 stycznia 2010 r. nale˝y
finansowanie ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej w zakresie okreÊlonym w ustawie w wysokoÊci nie
mniejszej ni˝ kwota wp∏ywów z tytu∏u
op∏at i kar Êrodowiskowych, stanowiàcych dochody bud˝etów powiatów i gmin.
Katalog celów z zakresu
ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej
Katalog celów z zakresu ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
które po 1 stycznia 2010 r. b´dà
finansowane ze Êrodków bud˝etów
powiatów i gmin odpowiada, co do
zasady, katalogowi tych celów, który
do dnia 31 grudnia 2009 r. by∏ okreÊlony w art. 406 i 407 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska.
Je˝eli chodzi o form´, w jakiej po
1 stycznia 2010 r. powiaty i gminy
b´dà finansowa∏y cele z zakresu
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej, wymienione w Ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska, to zwa˝ywszy
na fakt, ˝e b´dà wydatkowane Êrodki
bud˝etów odpowiednio powiatów
i gmin, zastosowanie w tym zakresie
majà odpowiednie przepisy nowej
Ustawy o finansach publicznych.

✔

nie jest mo˝liwe udzielanie dotacji
ze Êrodków bud˝etów gmin, pochodzàcych z op∏at i kar Êrodowiskowych bezpoÊrednio osobom fizycznym,
jak to mia∏o miejsce w przypadku
Êrodków gromadzonych dotychczas
w powiatowych i gminnych funduszach ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.

Konsekwencjà praktycznà jest brak
mo˝liwoÊci realizacji wielu programów opracowanych przez gminy
i powiaty w zakresie ochrony Êrodowiska. Dotyczy to w szczególnoÊci programów usuwania azbestu,
budowy przydomowych oczyszczalni Êcieków, kolektorów s∏onecznych i termomodernizacji. Wagi tych
programów nie powinno si´ mierzyç
tylko skalà efektów ekologicznych
czy wielkoÊcià nak∏adów. Te niewielkie lokalne dzia∏ania w pratyce
najlepiej wype∏niajà zadania w zakresie budowania ÊwiadomoÊci
ekologicznej. Bez tych programów
realizacj´ zadaƒ ochrony Êrodowiska
np. w zakresie oczyszczania Êcieków
na terenach peryferyjnych trudno
sobie wyobraziç.
Udzielanie z bud˝etów
powiatów i gmin wsparcia
finansowego bezpoÊrednio
podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów
publicznych
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu konieczna jest nowelizacja
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska w celu uregulowania zasad
i trybu udzielania z bud˝etów powiatów i gmin wsparcia finansowego
bezpoÊrednio podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym osobom fizycznym,
realizujàcym inwestycje prywatne,
niemniej zgodne z celami okreÊlonymi w przepisach Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska.

WA˚NE!

W Êwietle przepisów Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
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Zawarcie w Ustawie – Prawo
ochrony Êrodowiska tego rodzaju
regulacji, stanowiàcych w istocie
www.dashofer.pl
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przepisy szczególne (lex specialis)
w stosunku do przepisów Ustawy
o finansach publicznych, pozwoli
na stworzenie nowego instrumentu
finansowego w postaci szczególnego
rodzaju dotacji udzielanej przez
gminy i powiaty.
Projekt ustawy przyjmuje za∏o˝enie,
˝e podstawowym aktem normatywnym, okreÊlajàcym sposób finansowania ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej ze Êrodków pochodzàcych z op∏at i kar Êrodowiskowych, gromadzonych w bud˝etach
powiatów oraz w bud˝etach gmin
jest Ustawa o finansach publicznych,
okreÊlona jako „przepisy odr´bne”
w dodawanym art. 403 ust. 3 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska.
Natomiast uregulowania zawarte
w dodawanych przepisach art. 403
ust. 4-8 Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska statuujà nowy instrument prawno-finansowy na gruncie
tej ustawy. Celem nowych uregulowaƒ jest zapewnienie powiatom
i gminom mo˝liwoÊci finansowania
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej w zakresie okreÊlonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,
16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42,
przez udzielanie z bud˝etów tych
jednostek samorzàdu terytorialnego
dotacji podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych,
w szczególnoÊci osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub przedsi´biorcom.
Przewiduje si´, ˝e udzielenie dotacji

b´dzie nast´powa∏o na podstawie
umowy zawieranej przez gmin´ lub
powiat z tymi podmiotami. Umo˝liwi to finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej w sposób zbli˝ony do sposobu wydatkowania Êrodków gromadzonych na
zlikwidowanych gminnych i powiatowych funduszach, przy zachowaniu spójnoÊci systemowej z przepisami Ustawy o finansach publicznych.
Proponowana regulacja nie przewiduje okreÊlania w przepisach Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska trybu
post´powania w przedmiocie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Przedmiotowe aspekty
przekazuje si´ do uregulowania
odpowiednio radom powiatów oraz
radom gmin w drodze uchwa∏.

✔

WA˚NE!

Majàc na wzgl´dzie dba∏oÊç o Êrodki
publiczne pochodzàce z op∏at i kar
Êrodowiskowych oraz koniecznoÊç
zapewnienia ich racjonalnego i celowego wydatkowania, przewiduje
si´, ˝e dotacja niewykorzystana lub
wykorzystana niegodnie z umowà
b´dzie podlega∏a zwrotowi odpowiednio do bud˝etu powiatu albo
bud˝etu gminy.

Dochodzenie przez powiaty albo
gminy nale˝noÊci z tytu∏u niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umowà, wraz
z odsetkami, w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych,
nast´puje w trybie przepisów o po-

st´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z uzasadnieniem projekt
ustawy nie powoduje bezpoÊrednio
skutków finansowych dla bud˝etu
Skarbu Paƒstwa lub bud˝etów jednostek samorzàdów terytorialnych
i jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z ekspertyzà sejmowà propozycja wprowadzenia w ustawie
mo˝liwoÊci przyznania dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym czy przedsi´biorcom
oznacza przywrócenie niektórych
zasad dotowania projektów Êrodowiskowych, które obowiàzywa∏y
przed likwidacjà powiatowych i gminnych funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej, zas∏uguje na
przychylnà ocen´. Od strony formalnej projekt nie budzi zastrze˝eƒ.
Wymaga jednak dalszych prac,
polegajàcych na doprecyzowaniu
granicy mi´dzy stosowaniem nowych
przepisów Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska a Ustawà o finansach
publicznych.
Pozytywna jest równie˝ opinia
resortu Êrodowiska. Nale˝y liczyç, ˝e
sà szanse na szybkie procedowanie
i wejÊcie w ˝ycie przepisów od poczàtku przysz∏ego roku. Wtedy straty
z pospiesznych dzia∏aƒ legislacyjnych rzàdu zosta∏yby ograniczone
w czasie jednie do bie˝àcego roku.
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego i ekoznaków
– nabór wniosków
NFOÂiGW og∏osi∏ trzeci nabór
wniosków o dofinansowanie dla
Dzia∏ania 4.1 POIiÂ – Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego i ekoznaków, w ramach Priorytetu IV POIiÂ – Przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska.

www.dashofer.pl

Rodzaj projektów
podlegajàcych
dofinansowaniu

oraz certyfikowanych ekoznaków,
przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Wsparcie b´dzie udzielane na dzia∏ania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS

Dofinansowanie
projektów
Kwota Êrodków przeznaczonych na
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dofinansowanie projektów w ramach
tego konkursu wynosi 1 237 065,05 z∏.
Zosta∏a ona obliczona na podstawie
dost´pnej alokacji Êrodków, przeliczonej wed∏ug aktualnego kursu
euro i mo˝e ulec zmianie na skutek
fluktuacji kursu walutowego.

wartoÊç ca∏kowita projektu nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 8 mln z∏ (dla tych
województw istnieje mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o dofinansowanie tego
typu projektów o wartoÊci mniejszej
ni˝ 8 mln z∏, w ramach regionalnych programów operacyjnych).

W momencie tworzenia listy rankingowej 10% dost´pnej alokacji zostanie przeznaczone na rezerw´ finansowà dla projektów, które pozytywnie przejdà procedur´ odwo∏awczà.

W pozosta∏ych przypadkach kwota
minimalna projektu nie obowiàzuje.

Ostatecznie dofinansowanie zostanie
przyznane projektom do wysokoÊci
dost´pnej alokacji dla Dzia∏ania
(wyczerpania Êrodków), wyliczanej w miesiàcu, w którym nast´puje
zawarcie umowy o dofinansowanie.
Niewykorzystane Êrodki zostanà
przeznaczone na nast´pnà tur´ aplikacyjnà.
Minimalna wartoÊç
projektu
W przypadku wniosków sk∏adanych
przez ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców z województw: dolnoÊlàskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego,
ma∏opolskiego, pomorskiego, Êlàskiego oraz zachodniopomorskiego,

Poziom
wspó∏finansowania
i maksymalna wartoÊç
dofinansowania
Poziom wspó∏finansowania projektu
ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie 50% wartoÊci wydatków kwalifikowalnych projektu.

✔

nia Êrodowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko (Dz.U. Nr 9, poz. 55).
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 1 do 18 paêdziernika 2010 r.
w kancelarii Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wnioski b´dà oceniane, a nast´pnie
umieszczane na liÊcie projektów do
dofinansowania zgodnie z kolejnoÊcià zg∏oszeƒ (decyduje data i godzina
wp∏ywu do kancelarii NFOÂiGW), a˝
do wyczerpania alokacji na danà tur´.
Termin rozstrzygni´cia
konkursu

WA˚NE!

Maksymalna wartoÊç dofinansowania
ze Êrodków EFRR nie mo˝e przekroczyç 400 mln z∏.

Termin zakoƒczenia oceny wniosków zale˝y od iloÊci z∏o˝onych
wniosków.

W sumie wsparcie nie powinno przekroczyç poziomu dopuszczalnej
intensywnoÊci pomocy okreÊlonej
we w∏aÊciwym programie pomocowym – Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarzàdza-

Przewiduje si´, ˝e nastàpi to w drugiej po∏owie grudnia 2010 r.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Finanse
Wspó∏finansowanie przez WFOÂiGW przedsi´wzi´ç inwestycyjnych
– nabór wniosków
Og∏oszony zosta∏ II nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach programu priorytetowego: Wspó∏finansowanie
poprzez wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, które uzyska∏y wsparcie
ze Êrodków UE.

Celem programu jest pomoc samorzàdom i przedsi´biorstwom komunalnym w wype∏nieniu zobowiàzaƒ
wynikajàcych z:

14

➢ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 312
z 22.11.2008), zwanej dalej „dyrektywa ramowa 2008/98/WE”,
oraz zwiàzanych z nià regulacji
prawnych dotyczàcych odpadów.
➢ Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania Êcieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135/40
z 30.05.1991), realizowanej
w Polsce przez Krajowy Program
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Oczyszczania Âcieków Komunalnych (KPOSK).
Do rozdysponowania pozosta∏o
jeszcze 198 143 194,26 z∏.
Forma dofinansowania
Dofinansowanie b´dzie w postaci
oprocentowanej po˝yczki, udzielanej przez wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej w ramach udost´pnionych
przez NFOÂiGW Êrodków.
www.dashofer.pl
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Rodzaje przedsi´wzi´ç
Dofinansowanie mo˝na uzyskaç na
przedsi´wzi´cia realizowane przez
beneficjentów w ramach programów
z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi oraz gospodarki
wodno-Êciekowej, w szczególnoÊci:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, Regionalnych
Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Za przedsi´wzi´cie inwestycyjne
uznaje si´ przedsi´wzi´cie z zakresu
ochrony Êrodowiska i gospodarki

wodnej, w którym ponad 50% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia lub zadania stanowi koszt:
➢ Êrodków trwa∏ych bàdê ich ulepszenia polegajàcego w szczególnoÊci na zakupie, budowie,
przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, rekultywacji, rewitalizacji,
podsadzaniu, renaturyzacji,
➢ dostawy/zakupu/wytworzenia
wyposa˝enia/usprz´towienia,
➢ wartoÊci niematerialnych i prawnych, które b´dà wykorzystane
do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii.

Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do dnia
23 paêdziernika 2010 r. bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW albo
przes∏aç pocztà lub kurierem z dopiskiem: „Wsparcie WFOÂiGW dla
projektów UE – II nabór”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Finanse
II Konkurs w ramach systemu zielonych inwestycji
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
dzia∏ajàcy jako Krajowy operator
systemu zielonych inwestycji,
og∏osi∏ nabór wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach
II Konkursu programu priorytetowego: System zielonych inwestycji. Cz´Êç 1) – zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej.

Kwota Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie przedsi´wzi´ç
w tym konkursie wynosi 104 mln z∏.
Dofinansowanie udzielane b´dzie
w formie dotacji do 30% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia
(w celu uzyskania dodatkowych Êrodków w formie po˝yczki nale˝y z∏o˝yç
odr´bny wniosek do NFOÂiGW).
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia to 10 mln z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Przedsi´wzi´cia, na które mo˝na si´
ubiegaç o dofinansowanie, to m.in.:
1) realizacja przedsi´wzi´ç w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej,
przez które nale˝y rozumieç
budynki przeznaczone do pe∏nienia nast´pujàcych funkcji:
administracji samorzàdowej i paƒwww.dashofer.pl

stwowej, wymiaru sprawiedliwoÊci, kultury, kultu religijnego,
oÊwiaty, nauki, s∏u˝by zdrowia,
opieki spo∏ecznej i socjalnej,
a tak˝e budynki zamieszkania
zbiorowego przeznaczone do
okresowego pobytu ludzi poza
sta∏ym miejscem zamieszkania
(w szczególnoÊci: internaty,
domy studenckie, koszary, zak∏ady karne i zak∏ady dla nieletnich), budynki do sta∏ego pobytu
ludzi (w szczególnoÊci: domy
rencistów lub emerytów, domy
dziecka, domy opieki, domy
zakonne, klasztory).
2) Termomodernizacja budynków
u˝ytecznoÊci publicznej, w tym
zmiany wyposa˝enia obiektów
w urzàdzenia o najwy˝szych,
uzasadnionych ekonomicznie
standardach efektywnoÊci energetycznej, zwiàzanych bezpoÊrednio z prowadzonà termomodernizacjà obiektów, w szczególnoÊci:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewn´trznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianà êród∏a
ciep∏a),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,

f) przygotowanie dokumentacji
technicznej dla przedsi´wzi´cia.
g) systemy zarzàdzania energià
w budynkach,
h) wykorzystanie technologii
odnawialnych êróde∏ energii.
3) Wymiana oÊwietlenia wewn´trznego na energooszcz´dne (jako
dodatkowe zadania realizowane
równolegle z termomodernizacjà
obiektów).
Dofinansowanie nie dotyczy przedsi´wzi´ç, które znalaz∏y si´ na podstawowej liÊcie rankingowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, dzia∏anie 9.3 lub uzyska∏y dofinansowanie ze Êrodków NFOÂiGW
w ramach innych programów.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach
od 29 paêdziernika 2010 r. do
29 listopada 2010 r. bezpoÊrednio
w kancelarii NFOÂiGW.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja
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?

Pytania i odpowiedzi

Jakie sà warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje zwiàzane z odnawialnymi êród∏ami
energii?
Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 16 stycznia
2008 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce
inwestycjami zwiàzanymi z odnawialnymi êród∏ami energii (Dz.U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 89) pomoc
publiczna mo˝e byç udzielana w
formie:
➢ dotacji,
➢ po˝yczek preferencyjnych,
➢ preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.
Pomoc mo˝e byç przeznaczona na
budow´ lub przebudow´ infrastruktury zwiàzanej z odnawialnymi
êród∏ami energii.
Wniosek o udzielenie pomocy nale˝y z∏o˝yç przed dniem rozpocz´cia realizacji inwestycji.

W przypadku przedsi´biorcy innego
ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub
Êredni przedsi´biorca, pomoc mo˝e
byç udzielona, je˝eli z dokumentacji
za∏àczonej do wniosku wynika, ˝e
inwestycja bez pomocy nie by∏aby
w ogóle realizowana.
Koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia
pomocà sà równe nadwy˝ce kosztów inwestycji zwiàzanej z wykorzystaniem odnawialnych êróde∏
energii w porównaniu do kosztów
wybudowania konwencjonalnego
êród∏a energii o porównywalnej
mocy.
Koszty kwalifikujàce pomniejsza
si´ o planowane w okresie pierwszych pi´ciu lat eksploatacji obiektu,
b´dàcego przedmiotem inwestycji:
➢ dochody wynikajàce ze zwi´kszenia mocy produkcyjnych,
➢ oszcz´dnoÊci w ponoszonych
kosztach,
➢ dochody z dodatkowej produkcji
pomocniczej.
IntensywnoÊç pomocy, która liczona
jest jako stosunek ekwiwalentu do-

tacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, nie
mo˝e przekraczaç 60%. Podwy˝sza
si´ jà o:
➢ 10 punktów procentowych –
w przypadku Êredniego przedsi´biorcy,
➢ 20 punktów procentowych –
w przypadku mikroprzedsi´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy.
Pomoc mo˝e byç udzielana, je˝eli stanowi uzupe∏nienie Êrodków w∏asnych.
Pomoc podlega sumowaniu z innà
pomocà, udzielanà w zwiàzku z tà
samà inwestycjà, bez wzgl´du na
jej form´ i êród∏o pochodzenia, w tym
ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej. Jednak ca∏kowita
pomoc udzielana przedsi´biorcy
nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci
pomocy okreÊlonej w rozporzàdzeniu dla tej inwestycji. Je˝eli ca∏kowita
pomoc udzielana przedsi´biorcy na
realizacj´ inwestycji przekracza
7 500 000 euro, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
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