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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
wrzeÊniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o nowej
Ustawie EMAS oraz o planowanych konkursach na dofinansowanie inwestycji.
Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiàzywaç nowa ustawa o utrzymaniu
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AktualnoÊci
Nowelizacja Ustawy o EMAS
Od 29 wrzeÊnia b´dzie obowiàzywaç nowa ustawa o krajowym
systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS). Ma ona na celu uzupe∏nienie i zmian´ regulacji dotyczàcych zasad funkcjonowania krajowego systemu EMAS, stanowiàcych podstaw´ do okreÊlenia procedur stosowanych przez organy
w∏aÊciwe w ramach rejestracji
organizacji w systemie EMAS.

Zgodnie z nowelizacjà Generalny
Dyrektor Ochrony Ârodowiska
b´dzie prowadzi∏ centralny rejestr
EMAS, w którym uj´te zostanà firmy,
które ograniczà swój negatywny
wp∏yw na Êrodowisko. Nowe przepisy upraszczajà procedury zwiàzane
z ubieganiem si´ przez organizacje
o rejestracj´ w zakresie spe∏nienia
wymogów ekozarzàdzania i audytu
w systemie EMAS.
System EMAS w Unii Europejskiej
przeznaczony jest dla ró˝nych
organizacji, które chcà dobrowolnie podjàç zobowiàzania na rzecz
ograniczenia negatywnego oddziaczystoÊci i porzàdku w gminach. Omówienie zmian, jakie zostanà wprowadzone, znajdà Paƒstwo w dziale Porady
prawne.

∏ywania na Êrodowisko. Ustawa
upraszcza struktury prowadzonego
w Polsce rejestru organizacji, pozostawiajàc jedynie centralny rejestr
EMAS, prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.
Rejestry na szczeblu regionalnym,
prowadzone przez regionalnych
dyrektorów ochrony Êrodowiska,
zosta∏y zlikwidowane. Cz´Êcià
uproszczenia struktury systemu jest
równie˝ zniesienie Krajowej Rady
Ekozarzàdzania, która mia∏a byç
organem opiniodawczo-doradczym
Ministra Ârodowiska.
Celem nowelizacji by∏o dostosowanie polskich przepisów do prawa
unijnego. 11 stycznia 2010 r. wesz∏o
w ˝ycie Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego
udzia∏u organizacji w systemie ekozarzàdzania i audytu we Wspólnocie
(EMAS). Wprowadzi∏o ono istotne
zmiany w kwestii nadawania uprawnieƒ weryfikatora Êrodowiskowego,
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.

Tematem numeru jest wp∏yw biznesu
na ró˝norodnoÊç biologicznà i us∏ugi
ekosystemowe. Odpowiednie podejÊcie
mo˝e zapewniç pozytywny wp∏yw na
Êrodowisko oraz zyski finansowe.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊci uzyskania dotacji na mi´dzynarodowà wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ
oraz o nowych naborach wniosków.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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zapewnienia organizacjom informacji i pomocy dotyczàcej wymagaƒ prawnych w zakresie ochrony
Êrodowiska oraz prowadzenia dzia∏aƒ informacyjnych i promocyjnych.
OkreÊlony zosta∏ równie˝ zakres
danych i informacji wymaganych
do rejestracji.

Zgodnie z nowà ustawà za wpis do
rejestru EMAS Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska pobiera op∏at´
rejestracyjnà. Wylicza si´ jà jako iloczyn stawki, która wynosi 1000 z∏,
oraz wspó∏czynnika ró˝nicujàcego,
przy czym wysokoÊç op∏aty nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ 3000 z∏.

Wi´cej informacji o systemie EMAS
i nowym projekcie rozporzàdzenia
dotyczàcym wspó∏czynników ró˝nicujàcych wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej znajdà Paƒstwo w artykule
zamieszczonym w dziale Porady
prawne.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kontrola wykorzystywania Êrodków finansowych w województwie
mazowieckim
Najwy˝sza Izba Kontroli przeprowadzi∏a kontrol´ gminnych funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa mazowieckiego.

Celem kontroli by∏a ocena gmin
województwa mazowieckiego w zakresie prawid∏owoÊci realizacji zadaƒ
i efektywnoÊci gospodarowania Êrodkami finansowymi w zakresie ochrony
Êrodowiska, a zw∏aszcza realizacji
zadaƒ remontowych i inwestycyjnych, dotyczàcych terenów zieleni,
z uwzgl´dnieniem prawid∏owoÊci
post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ

publicznych. Kontrola obj´∏a gospodarowanie Êrodkami gminnych
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz prawid∏owoÊç
ich likwidacji z dniem 1 stycznia
2010 r.
Post´powania kontrolne przeprowadzono w 15 gminach województwa
mazowieckiego w okresie od 17 maja
2010 r. do 18 lutego 2011 r.
Najwy˝sza Izba Kontroli, mimo
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
pozytywnie oceni∏a realizacj´ przychodów i wydatków z tytu∏u op∏at

za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska przez gminy obj´te kontrolà.
Stwierdzone nieprawid∏owoÊci
dotyczy∏y w szczególnoÊci:
➢ finansowania ze Êrodków gminnych funduszy ochrony Êrodowiska zadaƒ niewymienionych
w art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska,
➢ niskiego poziomu wykorzystania
Êrodków gminnych funduszy
ochrony Êrodowiska, ∏àcznie w badanym okresie wydatkowano tylko
56,4% zaplanowanych Êrodków,
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➢ nieprawid∏owego naliczania op∏at
i kar za wycink´ drzew i krzewów oraz nieuzasadnionego
odst´powania od naliczenia tych
op∏at lub ich pobrania,
➢ braku weryfikacji nasadzeƒ zast´pczych.
WejÊcie w ˝ycie Ustawy z dnia
20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy
Prawo ochrony Êrodowiska oraz
niektórych innych ustaw oznacza∏o
likwidacj´ gminnych funduszy
ochrony Êrodowiska. JednoczeÊnie
zosta∏ wprowadzony obowiàzek
wydatkowania Êrodków finansowych na zadania z zakresu ochrony
Êrodowiska, w wysokoÊci wp∏ywów

pozyskanych przez gminy, na zasadach analogicznych, jak przychody
z likwidowanych funduszy. Zdaniem
NIK brak planowania zadaniowego
w gospodarowaniu Êrodkami gminnych funduszy ochrony Êrodowiska
stanowi∏ jednà z przyczyn niepe∏nego wykorzystania tych Êrodków.
Wa˝niejsze wnioski pokontrolne
skierowane przez NIK do organów
wykonawczych gmin dotyczy∏y:
➢ pe∏nego wykorzystywania Êrodków finansowych, pozyskiwanych z tytu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, wy∏àcznie na
cele okreÊlone w art. 400a Ustawy
POÂ,

➢ prowadzenia prawid∏owej ewiden➢

➢
➢
➢

cji Êrodków pozyskiwanych w ramach korzystania ze Êrodowiska,
spowodowania uchwalenia gminnych programów ochrony Êrodowiska zgodnie z przepisami
art. 17 Ustawy POÂ,
prawid∏owego wydawania decyzji
dotyczàcych usuwania drzew
i krzewów,
dokonywania weryfikacji nasadzeƒ zast´pczych,
przestrzegania terminów wydawania decyzji administracyjnych
okreÊlonych w Kodeksie post´powania administracyjnego. ■
Redakcja

AktualnoÊci
400 mln z∏ dla przedsi´biorstw planujàcych inwestycje
w elektrownie wiatrowe
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
uruchamia program wspierajàcy
przedsi´biorstwa planujàce inwestycje w elektrownie wiatrowe.
Nabór ruszy na jesieni. Do podzia∏u
b´dzie 400 mln z∏.

Dofinansowanie mogà uzyskaç ope-

ratorzy sieci elektroenergetycznych
i deweloperzy farm wiatrowych,
którzy budujà przy∏àczenia do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE)
na swój koszt.

jektu to 8 mln z∏. Nie zosta∏a okreÊlona minimalna i maksymalna
kwota, jakà mo˝e dostaç inwestor.
Jednak ka˝dy mo˝e liczyç na dofinansowanie w wysokoÊci 40% kosztów pod∏àczenia do sieci.
■

Za ka˝dy MW pod∏àczony do sieci
firma dostanie 200 tys. z∏ dofinansowania. Minimalna wartoÊç pro-

Redakcja

AktualnoÊci
Konkurs dla gmin z obszarów Natura 2000
Ministerstwo Êrodowiska planuje
uruchomiç w IV kwartale tego
roku pilota˝owy nabór dla gmin
po∏o˝onych na obszarach Natura
2000. B´dà one mieç oddzielny
konkurs wspierajàcy inwestycje.

Celem projektu b´dzie ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej na obszarach
Natura 2000 oraz wsparcie zrównowa˝onego rozwoju gmin po∏o˝onych

na tych obszarach. Przewidywany
bud˝et konkursu to ok. 25 mln z∏.
WÊród dzia∏aƒ kwalifikujàcych
si´ do wsparcia b´dà m.in.:
➢ projekty rozwoju ma∏ej infrastruktury turystycznej na obszarach
Natura 2000,
➢ inwestycje wp∏ywajàce na rozwój
spo∏eczno-gospodarczy (w tym
tworzenie punktów informacyj-

nych o Naturze 2000, budowa
przydomowych oczyszczalni
Êcieków),
➢ organizacja szkoleƒ z zakresu
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
➢ wzmocnienie edukacji ekologicznej na poziomie wszystkich
szkó∏ w gminach.
■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Nowa Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach
oraz niektórych innych ustaw przekazuje w r´ce gmin zarzàdzanie
i nadzór nad utrzymaniem czystoÊci. JednoczeÊnie wprowadza
system op∏at, kar, regulacji, któremu b´dà podlegaç przedsi´biorcy odbierajàcy odpady i osoby
prowadzàce instalacje utylizacji.
Gminy, tak, jak i sejmiki wojewódzkie, b´dà musia∏y sk∏adaç sprawozdania dotyczàce utrzymania
czystoÊci na swoim terenie. Za
niedope∏nienie obowiàzków równie˝ czekajà je kary. Ustawa wchodzi w ˝ycie 1 stycznia 2012 r.

Zadania gminy
Zgodnie z ustawà do zadaƒ gmin
b´dzie nale˝a∏o stworzenie warunków do wykonywania prac zwiàzanych z utrzymaniem czystoÊci
i porzàdku na terenie gminy, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, szaletów publicznych oraz
instalacji i urzàdzeƒ do zbierania,
transportu i unieszkodliwiania zw∏ok
zwierz´cych lub ich cz´Êci. B´dà
musia∏y objàç wszystkich w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, znajdujàcych
si´ na terenie gminy, systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gminy b´dà zobowiàzane ustanowiç selektywne zbieranie odpadów
komunalnych, w tym wskazaç
miejsca, gdzie b´dzie zbierany zu˝yty
sprz´t elektroniczny i elektryczny,
pochodzàcy z gospodarstw domowych. Do ich zadaƒ b´dzie nale˝a∏o
osiàgni´cie odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji, przekazywanych do sk∏adowisk.
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W zakresie prawid∏owego gospodarowania odpadami komunalnymi
b´dà musia∏y prowadziç dzia∏ania
informacyjne i edukacyjne.
Ustawa zobowiàzuje gminy do
wykonywania co roku analizy stanu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów poniesionych w zwiàzku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem tych odpadów.
Przetargi
W zwiàzku z realizacjà swoich
zadaƒ, gminy b´dà przeprowadzaç
przetargi na wybór podmiotu, który
b´dzie budowa∏, utrzymywa∏ i eksploatowa∏ regionalnà instalacj´ do
przetwarzania odpadów komunalnych oraz b´dà decydowaç o wyborze tego podmiotu.
W∏adze gminy b´dà równie˝ organizowaç przetarg na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. W du˝ych
gminach, podzielonych na sektory,
przetargi b´dà organizowane dla ka˝dego z sektorów. Po wyborze odpowiedniego podmiotu w∏adze gminy
zawrà z nim umow´.
Op∏aty
Od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci pobierana b´dzie op∏ata na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Op∏ata
ta, w przypadku nieruchomoÊci, na
których zamieszkujà mieszkaƒcy,
liczona b´dzie za ka˝dy miesiàc,
w którym na danej nieruchomoÊci
zamieszkuje mieszkaniec i stanowi
iloczyn:
➢ liczby mieszkaƒców albo
➢ iloÊci zu˝ytej wody, albo
➢ powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki op∏aty ustalonej przez
gmin´ w drodze uchwa∏y.
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Op∏ata mo˝e te˝ zostaç okreÊlona
od gospodarstwa domowego.
W przypadku nieruchomoÊci, na
których nie zamieszkujà mieszkaƒcy,
a powstajà tam odpady komunalne,
op∏ata ta b´dzie stanowiç iloczyn
liczby pojemników z odpadami
komunalnymi, powsta∏ymi na danej
nieruchomoÊci oraz stawki op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez gmin´ na
drodze uchwa∏y.

✔

WA˚NE!

Rada gminy okreÊli termin, cz´stotliwoÊç i tryb uiszczania op∏aty.

W∏aÊciciel nieruchomoÊci b´dzie
musia∏ z∏o˝yç deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany danych, które stanowià podstaw´ naliczania op∏aty, z∏o˝yç nowà deklaracj´. W przypadku
niez∏o˝enia deklaracji, op∏at´ naliczà
w∏adze gminy. W razie zaleg∏oÊci
w p∏atnoÊci, w∏adze gminy naliczà
wysokoÊç zaleg∏oÊci.

✔

UWAGA!

W sprawach dotyczàcych op∏at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje si´ przepisy ordynacji
podatkowej, z tym, ˝e uprawnienia
organów podatkowych przys∏ugujà
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Rejestr
Jako, ˝e dzia∏alnoÊç w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci jest
regulowana, w∏adze gminy b´dà
prowadzi∏y rejestr tej dzia∏alnoÊci,
z podaniem przez przedsi´biorc´
nazwy i adresu firmy, numeru NIP
i REGON, okreÊleniem rodzaju odbieranych odpadów. Przedsi´biorcy
zostanie nadany numer rejestrowy.
www.dashofer.pl
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W celu uzyskania wpisu w rejestrze
przedsi´biorca odbierajàcy odpady
komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci b´dzie musia∏ z∏o˝yç wniosek
na piÊmie. Zmiana wpisu w rejestrze równie˝ b´dzie si´ odbywaç na
wniosek pisemny.

✔

UWAGA!

Do wniosku trzeba b´dzie do∏àczyç
dowód uiszczenia op∏aty skarbowej
i oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków wymaganych do wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci o treÊci zawartej
w Dz.U. Nr 152, poz. 897, art. 9c ust 4.

WykreÊlenie z rejestru
JeÊli przedsi´biorca odbierajàcy
odpady zakoƒczy dzia∏alnoÊç, b´dzie
zobowiàzany z∏o˝yç wniosek o wykreÊlenie z rejestru w terminie 14 dni
od dnia trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci.
WykreÊlenie z rejestru mo˝e nastàpiç tak˝e w przypadku, gdy:
➢ wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem,
➢ stwierdzono trwa∏e zaprzestanie
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy na
terenie gminy obj´tej wpisem,
➢ stwierdzono, ˝e przedsi´biorca
nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych dla podmiotu odbierajàcego
odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
➢ stwierdzono, ˝e przedsi´biorca
po raz drugi przekazuje odpady
komunalne do instalacji ich przetwarzania, innych ni˝ regionalne,
➢ przedsi´biorca, który nie dzia∏a
na podstawie umowy, zawartej
z w∏adzami miasta i nie Êwiadczy us∏ugi odbierania odpadów
komunalnych w trybie zamówienia z wolnej r´ki, o którym mowa
w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku
kalendarzowym nie osiàgnà∏ poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u˝ycia
www.dashofer.pl

i odzysku oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych
ulegajàcych biodegradacji, przekazywanych do sk∏adowania.

✔

UWAGA!

Regionalne instalacje do przetwarzania
odpadów komunalnych to zak∏ady
zagospodarowania odpadów o mocy
przerobowej wystarczajàcej do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszka∏ego, przez co
najmniej 120 000 mieszkaƒców,
które mieszczà si´ w poszczególnych
regionach gospodarki odpadami komunalnymi. Region gospodarki odpadami komunalnymi to okreÊlony
w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami obszar, liczàcy co najmniej
150 000 mieszkaƒców. Mo˝e nim byç
te˝ gmina, liczàca powy˝ej 500 000
mieszkaƒców.

Je˝eli gminna jednostka organizacyjna, odbierajàca odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
nie spe∏ni wymagaƒ, po raz drugi
przeka˝e te odpady do instalacji
innych ni˝ regionalne, nie osiàgnie
w roku kalendarzowym okreÊlonych
poziomów przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do
sk∏adowania i ograniczenia masy
odpadów biodegradowalnych, wojewódzki inspektorat ochrony Êrodowiska mo˝e zakazaç wykonywania
przez t´ jednostk´ dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
na okres 3 lat.

✔

WA˚NE!

W przypadku, gdy gmina nie b´dzie
realizowaç obowiàzku odbierania
odpadów komunalnych, w∏aÊciciel nieruchomoÊci b´dzie zobowiàzany do
przekazania tych odpadów na koszt
gminy, podmiotowi odbierajàcemu
odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, wpisanemu do rejestru.

Instalacje
Prowadzàcy regionalnà instalacj´
do przetwarzania odpadów komu-

nalnych b´dzie zobowiàzany zawrzeç
umow´ na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych i pozosta∏oÊci
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do sk∏adowania ze wszystkimi podmiotami
z regionu, odbierajàcymi te odpady
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
W razie awarii regionalnej instalacji
odpady przekazywane sà do instalacji
zast´pczych, wskazanych w uchwale
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Instalacja, wskazana jako zast´pcza,
b´dzie zobowiàzana odpady przyjàç.

✔

WA˚NE!

Prowadzàcy regionalnà instalacj´ musi
byç przygotowany na przedstawienie
kalkulacji kosztów zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozosta∏oÊci
z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do sk∏adowania.
Wniosek o przedstawienie takiej kalkulacji mo˝e z∏o˝yç gmina lub podmiot odbierajàcy odpady komunalne.

Sprawozdania
Do sk∏adania sprawozdaƒ zobowiàzane b´dà wszystkie strony: odbierajàcy odpady, w∏adze gminy, marsza∏ek województwa.
Podmiot odbierajàcy odpady b´dzie
sporzàdza∏ sprawozdania kwartalne,
które przeka˝e w∏adzom gminy.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
b´dzie sporzàdzaç sprawozdania co
roku i przekazywaç je marsza∏kowi
województwa. Niez∏o˝enie przez
w∏adze gminy sprawozdania b´dzie
równoznaczne z niewykonaniem
obowiàzków.
Marsza∏ek województwa b´dzie
sk∏ada∏ sprawozdanie z realizacji
zadaƒ z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi raz w roku.
Sprawozdanie trafi do Ministra Ârodowiska.
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Kary finansowe
okreÊlone w ustawie dla
przedsi´biorcy i gminnej
jednostki organizacyjnej
JeÊli przedsi´biorca odbierajàcy
odpady komunalne od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci:
➢ odbiera je bez wpisu do rejestru
– podlega karze w wysokoÊci
5 000 z∏ za pierwszy miesiàc
wykonywania dzia∏alnoÊci bez
wpisu oraz 10 000 z∏ za ka˝dy
kolejny miesiàc wykonywania
dzia∏alnoÊci bez wymaganego
wpisu do rejestru.
JeÊli gminna jednostka organizacyjna:
➢ odbiera odpady komunalne, mimo
zakazu wykonywania dzia∏alnoÊci, o którym mowa w art. 9k,
podlega karze w wysokoÊci
5 000 z∏ za pierwszy miesiàc
wykonywania dzia∏alnoÊci, mimo
zakazu oraz 10 000 z∏ za ka˝dy
kolejny miesiàc wykonywania
dzia∏alnoÊci, mimo zakazu.
JeÊli przedsi´biorca lub gminna
jednostka organizacyjna:
➢ miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi –
podlega karze w wysokoÊci od
10 000 z∏ do 50 000 z∏,
➢ nie przekazuje odebranych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci odpadów komunalnych do regionalnej instalacji ich przetwarzania
– podlega karze w wysokoÊci od
500 z∏ do 2000 z∏ za pierwszy
ujawniony przypadek,
➢ przekazuje nierzetelne sprawozdanie – podlega karze w wyso-

koÊci od 500 z∏ do 5000 z∏,
➢ przekazuje sprawozdanie po terminie – podlega karze w wysokoÊci 100 z∏ za ka˝dy dzieƒ
opóênienia.

podlega karze obliczonej zgodnie z art. 9z ust. 2 i 3,
➢ nie organizuje przetargu, zgodnie z art. 6d ust. 1, podlega karze
od 10 000 z∏ do 50 000 z∏.

Przedsi´biorca odbierajàcy odpady
komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, który nie dzia∏a na podstawie umowy zawartej z gminà i nie
Êwiadczy takiej us∏ugi w trybie
zamówienia z wolnej r´ki oraz nie
osiàga w danym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u˝ycia
i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji,
przekazywanych do sk∏adowania,
zgodnie z art. 9g, podlega karze pieni´˝nej obliczonej zgodnie z art. 9x
ust. 2 i 3.

Kary finansowe
okreÊlone w ustawie dla
prowadzàcego instalacj´

Gminna jednostka organizacyjna,
odbierajàca odpady komunalne od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, która
nie wykonuje obowiàzku okreÊlonego w art. 9g, podlega karze pieni´˝nej obliczonej zgodnie z art. 9y
ust. 2 i 3.
Kary finansowe okreÊlone
w ustawie dla gminy
Gmina, która:
➢ przekazuje po terminie sprawozdanie – podlega karze w wysokoÊci 100 z∏ za ka˝dy dzieƒ
opóênienia,
➢ nie otrzymuje poziomu recyklingu
i ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji, czyli obowiàzków
zawartych w art. 3b lub art. 3c –

Prowadzàcy instalacj´, który:
➢ odbiera odpady komunalne spoza
regionu – podlega karze w wysokoÊci 500 z∏ za ka˝dy Mg odebranych odpadów,
➢ nie zawiera umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych
z podmiotem odbierajàcym te
odpady od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, który wykonuje swojà dzia∏alnoÊç w ramach regionu – podlega karze w wysokoÊci 10 000 z∏,
➢ nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych lub pozosta∏oÊci z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do sk∏adowania
od podmiotu przekazujàcego
odpady komunalne do instalacji
przewidzianej do zast´pczej
obs∏ugi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami – podlega
karze w wysokoÊci 10 000 z∏.

✔

UWAGA!

Podmiot, na który na∏o˝ono kar´,
ma obowiàzek zap∏aciç jà w terminie
30 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a
si´ ostateczna.
■

Ma∏gorzata Nowak

Porady prawne
System Ekozarzàdzania i Audytu EMAS – projekt nowego
rozporzàdzenia
Zosta∏ przygotowany projekt nowego Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wspó∏czynników ró˝nicujàcych wysokoÊç
op∏aty rejestracyjnej w krajowym
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systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS).

System Ekozarzàdzania i Audytu
EMAS (ang. Eco Management and
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Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym w ˝ycie
rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, majàcym na celu
zach´cenie ró˝nych organizacji
www.dashofer.pl

Nr 9/2011
(przedsi´biorstw, zak∏adów, instytucji) do ciàg∏ego doskonalenia efektów dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej,
koncentrujàcego si´ na:
➢ identyfikowaniu obszarów, dla których nale˝y opracowaç, poprawiç
i podnieÊç skutecznoÊç systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego,
➢ systematycznym poszukiwaniu
mo˝liwoÊci praktycznego ograniczenia oddzia∏ywania na Êrodowisko i przyjmowaniu nowych
celów w zakresie ochrony Êrodowiska,
➢ systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodnoÊci
z wewn´trznymi i zewn´trznymi wymaganiami,
➢ systematycznym identyfikowaniu
aspektów Êrodowiskowych, wymagajàcych nadzoru lub poprawy,
➢ szkoleniu personelu w celu
zwi´kszenia efektywnoÊci podejmowanych dzia∏aƒ Êrodowiskowych,
➢ porównywaniu si´ z innymi firmami czy instytucjami dzia∏ajàcymi w tej samej bran˝y.
Przygotowany projekt nowego Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
w sprawie wspó∏czynników ró˝nicujàcych wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) wykonuje upowa˝nienie zawarte w art. 7
ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o krajowym systemie eko-zarzàdzania i audytu (EMAS). W projekcie
rozporzàdzenia dokonano niewielkiej zmiany w zakresie doprecyzowania wysokoÊci maksymalnych
op∏at rejestracyjnych.
WysokoÊç samych wspó∏czynników
pozostaje bez zmian. Projekt rozporzàdzenia jest zgodny z prawem
Unii Europejskiej. Z∏o˝enie wniosku
o rejestracj´ organizacji w systemie
EMAS i wniesienie op∏aty wynika
z Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia∏u organizacji w systemie
eko-zarzàdzania i audytu (EMAS),
www.dashofer.pl

uchylajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji
2001/681/WE i 2006/193/W E.
(Dz. Urz. UE L 342, str. 1).
Projekt rozporzàdzenia okreÊla wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç
op∏aty rejestracyjnej, uwzgl´dniajàc
form´ organizacyjnà i liczb´ osób
zatrudnionych przez organizacj´,
bioràc pod uwag´, ˝e op∏ata nie powinna stanowiç przeszkody w zg∏oszeniu do systemu dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

✔

WA˚NE!

Minimalna op∏ata wynosi 5 z∏ (dla
organizacji po˝ytku publicznego, placówek oÊwiatowo-wychowawczych,
jednostek sektora finansów publicznych), maksymalna 1000 z∏ (dla podmiotów gospodarczych zatrudniajàcych
stale powy˝ej 500 osób), w odniesieniu do jednego miejsca korzystania
ze Êrodowiska.

EMAS skierowany jest do wszystkich organizacji, zarówno przedsi´biorstw, jak i instytucji, które chcà
dobrowolnie podjàç zobowiàzania
w zakresie ochrony Êrodowiska, systematycznie identyfikowaç aspekty
Êrodowiskowe i znaczàce oddzia∏ywania na Êrodowisko swojej dzia∏alnoÊci oraz opracowaç i realizowaç
plany dzia∏aƒ, pozwalajàce sukcesywnie ograniczaç negatywny wp∏yw
na Êrodowisko. EMAS przeznaczony jest dla wszystkich organizacji,
bez wzgl´du na ich wielkoÊç oraz
rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Wdro˝enie systemu EMAS
Aby wdro˝yç system EMAS, organizacja powinna:
1) Przeprowadziç przeglàd Êrodowiskowy – obejmujàcy analiz´
wszystkich elementów oddzia∏ywania organizacji na Êrodowisko takich, jak: procesy produkcji, produkty, us∏ugi, metody
oceny i ramy prawne, jak równie˝
istniejàce praktyki i procedury
zarzàdzania Êrodowiskowego.

2) Wdro˝yç system zarzàdzania
Êrodowiskowego (SZÂ), opierajàc si´ na rezultatach przeglàdu
Êrodowiskowego, utworzyç
efektywny system zarzàdzania
Êrodowiskowego w celu realizacji polityki Êrodowiskowej.
System zarzàdzania musi definiowaç obowiàzki, cele, Êrodki,
procedury operacyjne, potrzeby
szkoleniowe, system monitoringu i komunikacji.
3) Przeprowadziç wewn´trzny
audyt Êrodowiskowy, oceniajàcy
system zarzàdzania i Êrodowiskowà dzia∏alnoÊç organizacji
w Êwietle polityki Êrodowiskowej
organizacji, programu Êrodowiskowego, jak równie˝ wymagaƒ
prawnych.
4) Opracowaç deklaracj´ Êrodowiskowà, zawierajàcà m.in. opis
organizacji, jej polityk´ Êrodowiskowà, opis znaczàcych bezpoÊrednich i poÊrednich aspektów Êrodowiskowych oraz rezultaty, które zosta∏y osiàgni´te
w zakresie ochrony Êrodowiska,
zgodnie z wyznaczonymi celami.
Deklaracja Êrodowiskowa powinna tak˝e przedstawiaç plany
organizacji, zmierzajàce do ciàg∏ego doskonalenia jej dzia∏alnoÊci proÊrodowiskowej.
5) Poddaç si´ weryfikacji przez
niezale˝nego weryfikatora – weryfikator Êrodowiskowy, akredytowany przez organ akredytujàcy (Polskie Centrum Akredytacji), sprawdza i weryfikuje
przeglàd Êrodowiskowy, system
zarzàdzania Êrodowiskowego, procedur´ przeprowadzania audytów
oraz deklaracj´ Êrodowiskowà.
6) Z∏o˝yç wniosek o rejestracj´
do w∏aÊciwej terytorialnie jednostki rejestrujàcej (regionalnej
dyrekcji ochrony Êrodowiska)
wraz z zatwierdzonà deklaracjà
Êrodowiskowà, w celu przeprowadzenia procedury rejestracji
w systemie EMAS i podania do
publicznej wiadomoÊci.
■
Anna Wojniak-Bieƒko
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Porady prawne
Stawki maksymalne za odbiór odpadów
Górne stawki op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
za us∏ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci okreÊla rada
gminy w drodze uchwa∏y, która
stanowi akt prawa miejscowego.
W praktyce istnieje istotny dla
przedsi´biorców zajmujàcych si´
odbieraniem odpadów komunalnych i w∏aÊcicieli nieruchomoÊci problem, jakim jest zakres
kompetencji rady gminy przy podejmowaniu uchwa∏y w sprawie
stawek maksymalnych. Pojawiajàce si´ w tym przedmiocie wàtpliwoÊci – poza interpretacjà przepisów prawnych – rozstrzyga
aktualne orzecznictwo.

Aktualny stan prawny
Problematyk´ dotyczàcà ustalania
stawek op∏at ponoszonych przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci reguluje Ustawa z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, ze zmianami), dalej zwana
„ustawà”. Uchwa∏a rady gminy,
okreÊlajàca górne stawki op∏at za
odbieranie odpadów komunalnych,
jest aktem z zakresu administracji
publicznej.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2
ustawy rada gminy okreÊla, w drodze
uchwa∏y, górne stawki op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi, o których mowa
w przepisie art. 6 ust. 1 (czyli za us∏ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
lub w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu
nieczystoÊci ciek∏ych).

8

Górne stawki a stawki
umowne
Ju˝ w tym miejscu nale˝y wyjaÊniç, i˝ powo∏any powy˝ej przepis
art. 6 ust. 2 ustawy nie stanowi podstawy do ustalania w formie uchwa∏y
stawek cen, które zobowiàzani sà
uiszczaç w∏aÊciciele nieruchomoÊci
pozbywajàcy si´ odpadów komunalnych.
Dla w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, z których odbierane sà odpady komunalne,
podstawà dokonania odp∏atnoÊci
jest umowa z konkretnym przedsi´biorcà odbierajàcym odpady, a nie
wykonanie uchwa∏y rady gminy
w sprawie stawek maksymalnych.

✔

WA˚NE!

P∏acone przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, z których odbierane sà odpady
komunalne, stawki wynikajà z umowy
zawieranej przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci z przedsi´biorcà zajmujàcym si´ odbieraniem odpadów
komunalnych i nie mogà byç wy˝sze
od tych okreÊlonych w uchwale rady
gminy, mogà byç jednak ni˝sze.

Ustalajàc górne stawki op∏at za wywóz odpadów komunalnych, w∏adze
gminy muszà respektowaç zarówno
uzasadnione interesy przedsi´biorcy
wykonujàcego us∏ugi wymienione
w art. 6 ust. 1 Ustawy z 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach, jak i interesy w∏aÊcicieli
i u˝ytkowników nieruchomoÊci,
którzy sà zobowiàzani uiszczaç nale˝noÊç za wywóz tych odpadów.
Osoby te sà bowiem zwiàzane nie
tylko maksymalnymi stawkami ustalonymi w trybie art. 6 ust. 2 ustawy,
ale muszà zawrzeç umow´ o korzystanie z us∏ug odbioru odpadów
z gminnà jednostkà organizacyjnà
lub przedsi´biorcà posiadajàcym
zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
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noÊci w zakresie odbierania odpadów, na którego wybór nie majà
bezpoÊredniego wp∏ywu.
Przedsi´biorca ten uzyskuje zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w trybie przepisów rozdzia∏u 4.
ustawy i w stosunku do mieszkaƒców obs∏ugiwanego terenu mo˝e
wyst´powaç z pozycji faktycznego
monopolisty. Ustalenie przez rad´
gminy maksymalnych stawek za
odbiór Êmieci na odpowiednim
poziomie gwarantuje wi´c równie˝
ochron´ ekonomicznych interesów
mieszkaƒców na styku z przedsi´biorcà, który uzyska∏ zezwolenie na
ich odbiór i mo˝e narzucaç ustalone
przez siebie ceny za odbiór odpadów.
[Por. Wyrok NSA z dnia 10 lutego
2009 r., sygn. akt II OSK 1645/08].
Selektywne zbieranie
odpadów
Ponadto, jak podkreÊla si´ w literaturze przedmiotu, podejmujàc uchwa∏´
w sprawie stawek maksymalnych,
rada gminy musi uwzgl´dniç fakt
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, przez okreÊlenie dla
tego sposobu zbierania odpadów
stawki ni˝szej od przyj´tej w pozosta∏ych przypadkach.
Za zbieranie odpadów komunalnych
w sposób selektywny rada gminy
ma obowiàzek ustaliç górne stawki
op∏at, ale nie ni˝sze, ni˝ stawki za
zbieranie odpadów komunalnych
w inny sposób. Ustawowa koniecznoÊç ustalania ni˝szej stawki op∏at
za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny nie
oznacza dopuszczalnoÊci ustalenia
tej stawki na poziomie zerowym.
Z zadaniami gminy korespondujà
obowiàzki przedsi´biorców, bo
oprócz odbierania odpadów niesegregowanych, przedsi´biorca ma
www.dashofer.pl
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obowiàzek odbierania wszystkich
selektywnie zbieranych odpadów
i choçby z tego powodu uchwa∏a
powinna zawieraç tak˝e ustalenie
ni˝szych stawek we wskazanym
zakresie. Naczelny Sàd Administracyjny uzna∏ nawet, ˝e:
„Przepisy art. 8 ust. 2b ustawy
z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 10
ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
ze zm.) nie mogà byç rozumiane
jako wy∏àczajàce obowiàzek okreÊlenia stawek op∏at ponoszonych
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
w odniesieniu do odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny nawet w sytuacji,
gdy gmina nie tworzy warunków do
selektywnej zbiórki odpadów. Odst´pujàc od ustalenia ni˝szych stawek
w odniesieniu do odpadów segregowanych, rada uniemo˝liwi∏a w∏aÊcicielom nieruchomoÊci ponoszenie
ni˝szych op∏at za selekcjonowane
przez nich odpady komunalne,
w sytuacji gdy obowiàzek odbierania
takich odpadów cià˝y na przedsi´biorcy.” [Por. Wyrok NSA z dnia
28 kwietnia 2009 r., sygn. akt II
OSK 1955/08].
Ustalenie kwoty za us∏ugi
odbierania odpadów
komunalnych
Podstawowe znaczenie ma ustalenie
kwoty za us∏ugi odbierania odpadów
komunalnych, czyli ustalenie, czy
op∏ata za odbieranie odpadów komunalnych dotyczy odbierania odpadów komunalnych od jednej nieruchomoÊci bàdê dzia∏ki, odbierania
odpadów komunalnych w kilogramach, czy mo˝e od wielkoÊci pojemnika przeznaczonego do gromadzenia
odbieranych od w∏aÊciciela nieruchomoÊç odpadów komunalnych.
Analiza przepisów prawnych prowadzi do wniosku, ˝e ustalenie „kryterium” kwoty za us∏ugi odbierania
www.dashofer.pl

odpadów komunalnych zale˝y od
regulaminu, jaki obowiàzuje na terenie gminy i uchwa∏a rady gminy
w sprawie górnych stawek op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci powinna
byç spójna z tym regulaminem.

✔

WA˚NE!

Uchwa∏a rady gminy w sprawie górnych stawek op∏at ponoszonych przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyznacza ponadto sposób
okreÊlenia ceny w umowie, zatem
przedsi´biorca zajmujàcy si´ odbieraniem odpadów komunalnych nie
mo˝e pobieraç op∏aty za odpady
komunalne w zale˝noÊci od liczby
usuni´tych w kilogramach odpadów
komunalnych, skoro uchwa∏a w sprawie górnych stawek okreÊla innà zasad´ (np. zasad´ wielkoÊci pojemnika
przeznaczonego do gromadzenia
odbieranych od w∏aÊciciela nieruchomoÊç odpadów komunalnych).

wskazujàc jednoczeÊnie, i˝ op∏ata
obejmuje transport, dzier˝aw´ pojemników, op∏aty za sk∏adowanie
i podatek VAT.
JednoczeÊnie w omawianej uchwale
rada gminy ustali∏a górne stawki
op∏at za dzier˝aw´ pojemników,
w zale˝noÊci od ich pojemnoÊci.
Organ nadzorczy gminy wyjaÊni∏,
i˝ zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy rada
gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y,
górne stawki op∏at ponoszonych przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi
zwiàzane z realizacjà obowiàzku
okreÊlonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b
ustawy, polegajàcego na pozbywaniu si´ zebranych na terenie nieruchomoÊci odpadów komunalnych
w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi.

✔

WA˚NE!

Wyrok WSA z dnia
7 paêdziernika 2008 r.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3b
ustawy w∏aÊciciele nieruchomoÊci
zapewniajà utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez pozbywanie si´ zebranych na terenie nieruchomoÊci odpadów komunalnych oraz nieczystoÊci
ciek∏ych w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odr´bnymi.

Omawiajàc zakres kompetencji rady
gminy przy podejmowaniu uchwa∏y
w sprawie stawek maksymalnych
za odbiór odpadów komunalnych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, nale˝y
odwo∏aç si´ dodatkowo do Czytelnictwa, a w szczególnoÊci Wyroku
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 paêdziernika 2008 r. (sygn. akt: II
SA/Ol 458/2008).

Wojewódzki Sàd Administracyjny
uzna∏, i˝ rada gminy, okreÊlajàc
górne stawki op∏at za dzier˝aw´
pojemników, w uchwale w przedmiocie stawek maksymalnych za
odbiór odpadów komunalnych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci wykroczy∏a poza granice upowa˝nienia
wynikajàcego z art. 6 ust. 2 ustawy,
a uchwa∏a zosta∏a podj´ta bez podstawy prawnej.

Wyrok ten dotyczy uchwa∏y rady
gminy, w której ustalone zosta∏o, i˝
op∏ata za odbiór odpadów komunalnych dotyczy dzier˝awy pojemników i sk∏adowania odpadów
komunalnych.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sàd Administracyjny
podkreÊli∏ w szczególnoÊci, ˝e:
➢ ˚aden z przepisów ustawy nie
upowa˝nia rady gminy do ustalania op∏at za us∏ugi zwiàzane
z realizacjà obowiàzku samego
zbierania przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci powsta∏ych na terenie nieruchomoÊci odpadów, co
stanowi obowiàzek wynikajàcy

Rada gminy okreÊli∏a górne stawki
op∏at za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych wed∏ug pojemnoÊci pojemnika,
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z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w tym
za dzier˝aw´ pojemników.
➢ Jedynie z przepisu art. 4 ust. 1
ustawy wynika, i˝ regulamin
utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie gminy okreÊla rodzaj
i minimalnà pojemnoÊç urzàdzeƒ
przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomoÊci.
➢ W myÊl przepisu art. 6 ust. 2
ustawy rada gminy okreÊla w drodze uchwa∏y, górne stawki op∏at
ponoszonych przez w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci za us∏ugi, o któ-

!

rych mowa w przepisie art. 6
ust. 1 ustawy. W tym przepisie
mowa jest o odbieraniu odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, opró˝nianiu zbiorników bezodp∏ywowych i transporcie nieczystoÊci ciek∏ych.
Zatem organ stanowiàcy gminy
uprawniony by∏ do okreÊlenia
górnych stawek op∏at tylko za te
trzy rodzaje us∏ug. Dlatego rada
gminy, ustalajàc w uchwale, i˝
op∏ata dotyczy tak˝e dzier˝awy
pojemników i sk∏adowania, prze-

kroczy∏a swoje kompetencje,
wynikajàce z powo∏anego powy˝ej przepisu art. 6 ust. 2 ustawy,
co istotnie naruszy∏o prawo. ■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze
zmianami).

Temat numeru

Zwiàzek biznesu z us∏ugami ekosystemowymi i ró˝norodnoÊcià
biologicznà
Zapobieganie niszczeniu ró˝norodnoÊci biologicznej i ekosystemów jest taƒsze i mo˝e uratowaç miliony euro wydawane na
naprawianie szkód oraz ponoszone jako straty w zwiàzku
z utraconymi korzyÊciami. Wed∏ug
danych Banku Âwiatowego i FAO
np. nadmierna eksploatacja zasobów rybnych umniejsza zyski
globalnego rybactwa morskiego
o 50 bln USD rocznie, w porównaniu z korzyÊciami, jakie mo˝na
by uzyskaç ze zrównowa˝onego
zarzàdzania zasobami. Szacowaniem kosztów i korzyÊci p∏ynàcych z utraty bioró˝norodnoÊci
i degradacji ekosystemów oraz
ekonomià Êrodowiska zajà∏ si´
projekt TEEB.

TEEB, czyli The Economics of Ecosystems and Biodiversity, to badanie
zainicjowane przez G8, w opracowaniu którego brali udzia∏ przedstawiciele International Union for
Conservation of Nature, PricewaterhouseCoopers, przedstawiciele nauki
i biznesu. Projekt ma wsparcie Programu Ârodowiskowego ONZ, Komisji
Europejskiej, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Szwecji.
Zwyczajowo nie patrzymy na wartoÊci ekonomiczne inaczej ni˝ poprzez
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rynek. Gospodarcze niedostrzeganie
przyrody przyczynia si´ do degradacji ekosystemów i utraty ró˝norodnoÊci biologicznej, a to prowadzi
do kosztów, które dziÊ odczuwamy.
Utrata pojedynczego gatunku ma
wp∏yw na pozosta∏e oraz na ca∏y
ekosystem.
ÂwiadomoÊç utraty ró˝norodnoÊci
biologicznej roÊnie, co wp∏ywa na
zmiany zachowaƒ konsumenckich,
faworyzujàcych produkty i us∏ugi
z certyfikatem ekologicznym.

✔

UWAGA!

Rynek zaczyna ewoluowaç:
– globalna sprzeda˝ organicznej
˝ywnoÊci i napojów w 2007 r. wynios∏a 46 bln USD i wzros∏a trzykrotnie od 1999 r.,
– sprzeda˝ w USA ˝ywnoÊci organicznej wynios∏a 3,5% narodowego rynku ˝ywnoÊci i zwi´kszy∏a
si´ od 2008 r. o 15,8%,
– mi´dzy kwietniem 2008 r. a marcem 2009 r. globalny rynek na
ekologicznie znakowane produkty
rybne wzrós∏ o ponad 50%, osiàgajàc wartoÊç detalicznà 1,5 bln
USD,
– sprzeda˝ certyfikowanych produktów ze „zrównowa˝onego”
lasu wzros∏a czterokrotnie w latach
2005-2007.
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Wp∏yw przemys∏u na BES
Poszczególne sektory przemys∏owe
w ró˝ny sposób dzia∏ajà niszczàco
na BES (ró˝norodnoÊç biologicznà
i us∏ugi ekosystemowe).

✔

UWAGA!

Us∏ugi ekosystemowe to korzyÊci, które
cz∏owiek otrzymuje z ekosystemów.
Mogà to byç:
– dobra i produkty, np. ˝ywnoÊç,
woda pitna, leki, wody podziemne,
drewno, w∏ókna, paliwa, surowce,
– korzyÊci wynikajàce z naturalnych
procesów, takich jak: regulacja klimatu, regulacja jakoÊci powietrza,
erozja, regulacja wód, oczyszczanie
wody i Êcieków, zapylanie, odpornoÊç na choroby roÊlin, zabezpieczenie przed naturalnymi niebezpieczeƒstwami – powodzie, osuwanie si´ ziemi,
– korzyÊci niematerialne, takie jak:
rekreacja, wartoÊci duchowe i estetyczne,
– naturalne procesy, takie jak:
obieg sk∏adników pokarmowych,
produkcja pierwotna, która utrzymuje wszystkie inne us∏ugi ekosystemowe.
WartoÊç us∏ug ekosystemowych jest
ÊciÊle zwiàzana z ró˝norodnoÊcià
biologicznà.

www.dashofer.pl
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Z najwy˝szymi kosztami Êrodowiskowymi wià˝à si´ emisje CO2.
Nale˝à do nich emisje pochodzàce
z wytwarzania energii elektrycznej,
produkcji gazu i paliw, przemys∏owej produkcji metali i przemys∏u
wydobywczego oraz budownictwa.
Ich koszty Êrodowiskowe plasuje
si´ od blisko 100 000 mln USD do
300 000 mln USD.
Spore koszty Êrodowiskowe zwiàzane z zanieczyszczeniem wody
pochodzà z przemys∏u ˝ywnoÊciowego – ok. 100 000 mln USD i elektrycznoÊci – prawie 50 000 mln USD.
W zanieczyszczeniu powietrza góruje
przemys∏ energii elektrycznej – ponad
50 000 mln USD i producenci ˝ywnoÊci – blisko 50 000 mln USD.
Ryzyka i mo˝liwoÊci
dla biznesu
Biznes w zwiàzku z utratà ró˝norodnoÊci biologicznej i us∏ug ekosystemowych ponosi ryzyka: operacyjne, regulujàce, dotyczàce reputacji,
zwiàzane z rynkiem lub produktem,
finansowe.
Ryzyko operacyjne
Ryzyka – wzrost niedoboru i kosztu
surowców, takich jak s∏odka woda;
przerwy w biznesie na skutek zagro˝eƒ naturalnych i wy˝szych kosztów ubezpieczeƒ z powodu kl´sk
˝ywio∏owych, np. powódê.
Mo˝liwoÊci – korzyÊci dzi´ki rosnàcej wydajnoÊci zu˝ycia wody lub
budowaniu miejscowych terenów
podmok∏ych.
Ryzyko regulacyjne
i prawne
Ryzyka – pojawienie si´ nowych kar,
op∏at dla u˝ytkowników; rzàdowych
regulacji lub procesów prowadzonych przez spo∏ecznoÊci lub grupy,
które kwestionujà dzia∏alnoÊç biznesowà.

www.dashofer.pl

Mo˝liwoÊci – w∏àczenie si´ rzàdów
do opracowania nowych polityk
i zach´t do ochrony lub odnawiania
ekosystemów, które zapewnià us∏ugi
potrzebne firmom.
Ryzyko dotyczàce renomy
Ryzyka – szkody dla firmowej reputacji, spowodowane kampaniami
medialnymi i organizacji pozarzàdowych oraz zmianà preferencji
klientów.
Mo˝liwoÊci – korzyÊci z wprowadzenia zrównowa˝onych zakupów,
dzia∏aƒ lub praktyk inwestycyjnych
w celu rozró˝nienia marek korporacyjnych.
Ryzyko rynkowe
i produktowe
Ryzyka – klienci przechodzàcy do
innych dostawców, którzy oferujà
produkty z ni˝szym wp∏ywem na
Êrodowisko lub rzàdy stosujàce
nowe zrównowa˝one polityki, do
których trzeba si´ dostosowaç.
Mo˝liwoÊci – wypuszczanie na
rynek nowych produktów i us∏ug,
które zmniejszà wp∏yw klienta na
ekosystemy; branie udzia∏u w wy∏aniajàcych si´ rynkach dla sekwestracji dwutlenku w´gla i ochronie
dzia∏ów wodnych; nowe grupy dochodów z w∏asnych aktywów przyrodniczych danej firmy.
Ryzyko finansowe
Ryzyka – wy˝sze koszty kapita∏u lub
k∏opoty z nabyciem zad∏u˝enia lub
udzia∏ów, poniewa˝ banki i inwestorzy przyjmujà bardziej rygorystycznà polityk´ po˝yczkowà i inwestycyjnà.
Mo˝liwoÊci – bardziej sprzyjajàce
warunki finansowania lub lepsza
dost´pnoÊç do kapita∏u dla firm dostarczajàcych produkty i us∏ugi, które
poprawià wydajnoÊç êróde∏ lub
odbudujà zdegradowane ekosystemy.

✔

UWAGA!

Mimo, ˝e instytucje finansowe nie sà
bezpoÊrednio uzale˝nione od us∏ug
ekosystemowych, sà one wystawione
na ryzyka BES przez kredyty, inwestycje, ubezpieczenia dla firm i projektów. Sektor bankowy opracowa∏ strategie radzenia sobie z takimi ryzykami:
– „red-lining”, czyli inwestycje na
terenach o wysokiej ró˝norodnoÊci
biologicznej,
– sektorowe wytyczne dla wra˝liwych od Êrodowiska sektorów,
– powstrzymywanie si´ od finansowania sektorów, w których brakuje
bankowi specjalistycznej wiedzy,
– dzi´ki polityce zaanga˝owania
praca razem z kredytobiorcami
w celu poprawy ich Êrodowiskowych
dokonaƒ i os∏abienia zniszczeƒ.

Szacowanie ryzyk
i mo˝liwoÊci
Aby pomóc w podejmowaniu
decyzji, w zakresie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego opracowano
Environmental Managemant Accounting (EMA), który pozwala na rozwijanie i u˝ytkowanie wskaêników
dotyczàcych Êrodowiska oraz
oszacowanie kosztów przep∏ywów
Êrodowiskowych przez:
➢ na∏o˝enie „ceny” na dorobek nieprodukcyjny (np. zanieczyszczenia, Êcieki) i w ten sposób podkreÊlenie kosztów materia∏ów przekszta∏conych na odpady i emisje,
➢ obliczenie monetarnego wp∏ywu
zewn´trznych nacisków Êrodowiskowych w odniesieniu do
innych czynników, które majà
wp∏yw na rezultaty finansowe,
w celu odró˝nienia transakcji natury Êrodowiskowej od innych
biznesowych transakcji.
Istniejà bariery, które przeszkadzajà we w∏aÊciwym szacowaniu
BES i w∏àczaniu go w strategi´ firmy.
Jednà z najwa˝niejszych jest tendencja ludzi do przyznawania mniejszej uwagi kosztom i korzyÊciom,
które wystàpià w przysz∏oÊci, ni˝
tym, które nast´pujà obecnie.
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Zarzàdzanie ryzykiem
Zarzàdzanie ryzykiem w biznesie
polega na identyfikacji potencjalnych zagro˝eƒ, ocenie poziomu
ryzyka oraz ustalaniu priorytetów
ryzyk. Utrata ró˝norodnoÊci biologicznej i niszczenie Êrodowiska
równie˝ mo˝e prowadziç do ryzyka.
JeÊli zagro˝enia Êrodowiskowe nie
b´dà zarzàdzane odpowiednio, firmie
mogà groziç np. k∏opoty z zaopatrzeniem, kampanie medialne, kary
i niesprzyjajàce zarzàdzenia, spadek
zainteresowania klientów, rosnàcy
problem z zabezpieczeniem finansowania projektów, k∏opoty z licencjà na dzia∏anie na danym terenie.
Z produktowego punktu widzenia
do szacowania wp∏ywu Êrodowiskowego mo˝na u˝ywaç LCA, czyli
oceny cyklu ˝yciowego produktu –
narz´dzia do szacowania potencjalnych zagro˝eƒ Êrodowiska, lub ESB,
czyli Ecosystem Services Benchmarking, wykorzystywanego przez
inwestorów do oceny zarzàdzania
ryzykami, zwiàzanymi z ró˝norodnoÊcià biologicznà i us∏ugami ekosystemowymi oraz mo˝liwoÊciami
w firmach z ∏aƒcucha dostaw produktów rolniczych.
Mo˝liwoÊci dla biznesu
Ró˝norodnoÊç biologiczna i us∏ugi
ekosystemowe stanowià nowe wyzwanie dla biznesu i sprzyjajà rozwojowi nowych koncepcji biznesowych.
Rynki us∏ug
ekosystemowych
G∏ównym powodem tworzenia
rynków us∏ug ekosystemowych jest
okreÊlenie ekologicznych kosztów
prowadzenia biznesu, co przeciwdzia∏a
darmowemu korzystaniu z ekosystemów i nadmiernej ich eksploatacji.
W bran˝y finansowej:
➢ zasoby finansowe i bankowoÊç
– banki inwestycyjne i komer-
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cyjne, udzia∏y kapita∏owe, firmy
szukajàce wyrównania niekorzystnych wp∏ywów na Êrodowisko
mogà zapewniç kapita∏ inwestycyjny dla projektów komercyjnych us∏ug ekosystemowych,
➢ tworzenie funduszy i zarzàdzanie – mened˝erowie funduszy
inwestycyjnych oraz konsultanci
mogà utworzyç i zarzàdzaç profilami funduszy inwestycyjnych
us∏ug ekosystemowych,
➢ us∏ugi brokerskie – brokerzy
i konsultanci mogà u∏atwiaç kontakt mi´dzy sprzedawcami a kupujàcymi.
W zarzàdzaniu:
➢ monitorowanie – firmy konsultingowe, organizacje pozarzàdowe, wydzia∏y badawcze mogà
zbieraç i analizowaç dane dotyczàce us∏ug ekosystemowych
w celu ponoszenia odpowiedzialnoÊci i zapewnienia przejrzystoÊci cen,
➢ us∏ugi rejestracyjne – firmy us∏ug
informacji finansowej mogà porównywaç i organizowaç dane,
wyszukane w aktywach us∏ug
ekosystemowych i transakcjach,
➢ certyfikacja – firmy konsultingowe z bran˝y Êrodowiskowej,
organizacje pozarzàdowe, zaaprobowane jednostki certyfikujàce
mogà prowadziç us∏ugi zapewniajàce dzia∏ania projektu zgodnie ze standardami certyfikacyjnymi,
➢ walidacja i weryfikacja – weryfikatorzy mogà oceniaç projekty
i dzia∏ania odnoÊnie do standardów rynkowych.
Rozwój projektu:
➢ w∏aÊciciele ziemi, firmy zarzàdzajàce ziemià, deweloperzy
budowlani i inwestycyjni, firmy
leÊne lub rolnicze, konsulting
Êrodowiskowy, firmy prywatne
mogà planowaç, zabezpieczaç
finanse i zarzàdzaç rozwojem projektów us∏ug ekosystemowych,
➢ wsparcie techniczne projektu –
konsultanci Êrodowiskowi, orga-
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nizacje pozarzàdowe, wydzia∏y
badawcze mogà wykonywaç ekspertyzy techniczne i wspieraç
plany projektów us∏ug ekosystemowych,
us∏ugi rynkowego wywiadu –
wyspecjalizowani dostawcy informacji rynkowej na temat ekosystemów, banki, mogà zaopatrywaç
w dane na temat statusu i trendów
na rynkach us∏ug ekosystemowych,
wsparcie strategii rynkowej –
konsulting strategiczny i firmy
brokerskie mogà interpretowaç
informacj´ rynkowà i dawaç
porady na temat strategii,
us∏ugi ubezpieczeniowe – firmy
ubezpieczeniowe mogà zapewniaç odszkodowania za ubezpieczalne straty i zmniejszenie
ryzyka projektów,
us∏ugi prawne – firmy prawne
mogà udzielaç porad na temat
kwestii prawnych.

✔

UWAGA!

PodejÊcie biznesowe do ró˝norodnoÊci
biologicznej i us∏ug ekosystemowych
mo˝e zapewniç pozytywny wp∏yw
na Êrodowisko oraz zyski finansowe:
– certyfikowane produkty rolnicze
w 2008 r. osiàgn´∏y 40 bln $, do
2020 r. szacuje si´, ˝e osiàgnà
210 bln $,
– certyfikowane produkty leÊne
w 2008 r. osiàgn´∏y 5 bln $, do
2020 r. majà osiàgnàç 15 bln $,
– p∏atnoÊci dla us∏ug ekosystemowych poÊredniczone przez rzàd
wynios∏y 3 bln $, w 2020 r. ma
byç 7 bln $,
– p∏atnoÊci rzàdowe dla us∏ug ekosystemowych zwiàzanych z wodà
wynios∏y w 2008 r. 5,2 bln $,
w 2020 r. ma byç 6 bln $.
■

Ma∏gorzata Nowak
èród∏o:
– TEEB – The Economics of Ecosystems
and Biodiversity Report for Business
– Executive Summary 2010.
– TEEB – The Economics of Ecosystems
and Biodiversity Report for Business
– rozdzia∏y 1-6.

www.dashofer.pl

Nr 9/2011

Finanse
Dotacje na mi´dzynarodowà wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ
Fundusz Partnerski Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy
umo˝liwia polskim samorzàdom
uzyskanie dofinansowania na
realizacj´ projektów mi´kkich
o charakterze mi´dzynarodowym.
Dotyczà one m.in. wymiany
wiedzy i doÊwiadczeƒ w zakresie
realizacji polityki Êrodowiskowej
na swoim terenie.

Wprowadzenie
Szwajcarsko-Polski Program Wspó∏pracy jest cz´Êcià mi´dzynarodowego programu bezzwrotnej pomocy
finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej, przeznaczonej dla paƒstw
cz∏onkowskich UE, które przystàpi∏y do niej w latach 2004-2007.
Fundusze szwajcarskie majà na celu
zmniejszanie ró˝nic spo∏eczno-gospodarczych wyst´pujàcych pomi´dzy Polskà a wy˝ej rozwini´tymi
paƒstwami Wspólnoty. Zgodnie z postanowieniami dwustronnej Umowy
Ramowej wysokoÊç pomocy finansowej dla naszego kraju wyniesie
489 milionów franków szwajcarskich,
dystrybuowanych w latach 2008-2012.
Fundusz Partnerski stanowi cz´Êç
Grantu Blokowego, który jest specjalnym instrumentem finansowym
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó∏pracy wspierajàcym projekty
realizowane przez polskie samorzàdy
na poziomie lokalnym i regionalnym.
Rodzaje
dofinansowywanych
projektów
W ramach Funduszu Partnerskiego
istnieje mo˝liwoÊç realizacji inicjatyw nastawionych przede wszystkim na zacieÊnienie wspó∏pracy
bilateralnej pomi´dzy Polskà a Szwajcarià. Na dofinansowanie z Funduszu mogà liczyç projekty majàce na
www.dashofer.pl

celu tworzenie nowych lub wzmacnianie istniejàcych partnerstw
pomi´dzy polskimi i szwajcarskimi
jednostkami samorzàdowymi, instytucjami i partnerami spo∏ecznymi,
w szczególnoÊci poprzez wdra˝anie wspólnych dzia∏aƒ w okreÊlonych
obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych
praktyk oraz przekazywania wiedzy
w obr´bie partnerstwa. Za poÊrednictwem projektów partnerskich
powinien odbywaç si´ transfer wiedzy i doÊwiadczeƒ szwajcarskich
jednostek samorzàdu terytorialnego
(szczebla lokalnego lub regionalnego),
instytucji i partnerów spo∏ecznych
na grunt polski.
Realizowane przedsi´wzi´cia mogà
dotyczyç ró˝nych aspektów polityki
Êrodowiskowej, w tym problematyki zarzàdzania odpadami sta∏ymi,
np. tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych oraz uzupe∏nienia istniejàcego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, sk∏adowanie i segregacj´ oraz
oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, redukcji zagro˝enia azbestem.
Projekty mogà m.in. przyjmowaç
form´ konferencji, wizyt studyjnych, szkoleƒ, spotkaƒ roboczych.

✔

WA˚NE!

Wszystkie projekty dofinansowane
w ramach Funduszu Partnerskiego
muszà pozostawaç w zgodzie z priorytetami polityki spo∏eczno-gospodarczej kraju oraz Unii Europejskiej.

Podejmowane dzia∏ania powinny
obejmowaç najwa˝niejsze aspekty
polityki horyzontalnej UE: zrównowa˝ony rozwój, równoÊç szans,
dobre zarzàdzanie.
Wnioskodawcy
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si´ o Êrodki finansowe w ra-

mach Funduszu Partnerskiego Grantu
Blokowego sà polskie jednostki
samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzki i stowarzyszenia dzia∏ajàce
w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorzàdu terytorialnego
oraz pochodzàcymi ze Szwajcarii
partnerami spo∏ecznymi.
Partnerstwo w projekcie
Nawiàzanie partnerstwa mi´dzynarodowego jest podstawowym i koniecznym wymogiem do otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Partnerskiego.
Partner uczestniczàcy w realizacji
projektu powinien spe∏niaç nast´pujàce warunki:
➢ pochodziç ze Szwajcarii,
➢ mieç uzasadniony udzia∏ w projekcie w kontekÊcie celów i zakresu projektu,
➢ wnieÊç w projekt odpowiednie
zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe w proporcji odpowiadajàcej realizowanym zadaniom i podejmowanym dzia∏aniom,
➢ anga˝owaç si´ w dzia∏ania projektu w charakterze non-profit, nie
czerpiàc zysków z uczestnictwa
w przedsi´wzi´ciu (dofinansowaniu mogà podlegaç jedynie
rzetelnie obliczone niezb´dne
koszty udzia∏u partnera w projekcie),
➢ uczestniczyç w przedsi´wzi´ciu
na ka˝dym etapie jego realizacji
(poczàwszy od fazy przygotowania),
➢ posiadaç cele wspó∏pracy zbie˝ne
z instytucjà wnioskujàcà o dofinansowanie.
Instytucja samorzàdowa ubiegajàca
si´ o dotacje, ju˝ na etapie rozpocz´cia procedury aplikacyjnej, powinna
za∏àczyç do wniosku o dofinansowanie ogólny list intencyjny, stano-
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wiàcy deklaracj´ udzia∏u szwajcarskiego partnera w projekcie.
List intencyjny musi zawieraç m.in.:
➢ oznaczenie stron partnerstwa
z podaniem danych teleadresowych ka˝dego z partnerów,
➢ szczegó∏owe okreÊlenie zasad
wspó∏pracy, obszarów dzia∏ania
oraz obowiàzków partnerów
w zwiàzku z realizacjà projektu,
➢ przep∏ywy Êrodków finansowych pomi´dzy partnerami,
➢ podzia∏ kompetencji osób, które
b´dà zaanga˝owane w realizacj´
projektu.
Je˝eli wniosek aplikacyjny uzyska
akceptacj´ komisji oceniajàcej,
nale˝y jeszcze przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie doprowadziç do zawarcia szczegó∏owej
umowy partnerskiej, definiujàcej
zakres dzia∏aƒ projektowych i odpowiedzialnoÊci partnerów w projekcie,
ich koszty oraz wk∏ad merytoryczny,
który wniosà w realizowane przedsi´wzi´cie.

10 tys. franków szwajcarskich (CHF)
do 250 tys. franków szwajcarskich
(CHF). Maksymalna wartoÊç dofinansowania mo˝e osiàgnàç nawet
90% ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Wk∏ad w∏asny
powinien zostaç wniesiony w wysokoÊci minimum 10% ca∏kowitych
kosztów kwalifikowalnych przedsi´wzi´cia. Mo˝e on przybieraç
form´ pieni´˝nà lub sk∏adaç si´
z cz´Êci finansowej i rzeczowej
(nieodp∏atna praca, udost´pnianie
nieruchomoÊci, sprz´t i wyposa˝enie).
Procedura aplikacyjna
Dokumentacj´ aplikacyjnà do konkursu grantowego nale˝y przygotowywaç w j´zyku polskim, dok∏adnie opisujàc cele, jakie w wyniku
realizacji przedsi´wzi´cia zamierzamy osiàgnàç, oraz precyzyjnie
okreÊlajàc oczekiwane rezultaty.
Projekty powinny zostaç zaprezentowane grantodawcy w sposób
przejrzysty i logiczny – z akcentem
na efektywne wykorzystanie pozyskanych Êrodków finansowych.

WysokoÊç dofinansowania
Kwota dofinansowania pojedynczego projektu w ramach Funduszu
Partnerskiego mo˝e wynosiç od

Formularze wniosku o dofinansowanie oraz szczegó∏owe informacje
odnoÊnie do sposobu ich przygotowania znajdujà si´ na stronie internetowej organizatora konkursu:
www.swissgrant.pl
Pe∏nà dokumentacj´ aplikacyjnà
(zawierajàcà orygina∏ wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi
wymaganymi za∏àcznikami, dwie
kopie samego wniosku oraz jego
wersj´ elektronicznà) nale˝y przes∏aç
listem poleconym, kurierem bàdê
dostarczyç osobiÊcie do siedziby
ECORYS Polska w Warszawie do
30 listopada 2011 r., do godziny 17.00.
Robert Baraƒski,
specjalista ds. funduszy UE

§
–

–

Wszystkie dofinansowane przedsi´wzi´cia muszà zostaç zrealizowane najpóêniej do 30 wrzeÊnia
2014 roku.

Podstawa prawna:
Umowa ramowa pomi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarskà Radà Federalnà o wdra˝aniu
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó∏pracy w celu zmniejszenia ró˝nic spo∏eczno-gospodarczych w obr´bie rozszerzonej Unii Europejskiej
(M.P. z 2008 r. Nr 75, poz. 672).
Wytyczne w sprawie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarzàdowych
i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych
Projektów Partnerskich w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó∏pracy, styczeƒ 2009.

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

Dzia∏anie 4.1 ma na celu rozpowszechnienie systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego obj´tych certyfikacjà oraz wdra˝ania certfikowanych eko-znaków.

14

Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà ma∏e, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw wymienionych w art. 35
ust. 3 punkt b w Rozporzàdzeniu
Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia
27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz przedsi´biorstw obj´tych rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).
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Wsparcie udzielane b´dzie na dzia∏ania nieinwestycyjne: wprowadzanie
systemów zarzàdzania Êrodowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS
oraz certyfikowanych eko-znaków
przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Minimalna wartoÊç
projektu ubiegajàcego si´
o dofinansowanie
W przypadku wniosków sk∏adanych
przez ma∏ych i Êrednich przedsi´www.dashofer.pl
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biorców z województw: dolnoÊlàskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, ma∏opolskiego, pomorskiego, Êlàskiego
i zachodniopomorskiego, wartoÊç
ca∏kowita projektu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 8 000 000,00 PLN. W pozosta∏ych przypadkach kwota minimalna projektu nie obowiàzuje.
Kwota Êrodków
przeznaczonych na
dofinansowanie
projektów
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 787 197,00 z∏.
Zosta∏a wyliczona na podstawie
dost´pnej alokacji Êrodków, przeliczonej wed∏ug aktualnego kursu euro
i mo˝e si´ zmieniç mi´dzy innymi
na skutek fluktuacji kursu walutowego. W momencie tworzenia listy
rankingowej 10% dost´pnej alokacji

zostanie przeznaczone na rezerw´
finansowà dla projektów, które pozytywnie przejdà procedur´ odwo∏awczà. 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/nast´pne tury aplikacyjne.

Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 3 do 18 paêdziernika 2011 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´.

Dofinansowanie
Poziom dofinansowania projektów
wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania
projektu wynosi 400 000,00 PLN.

Termin rozstrzygni´cia
konkursu
Termin zakoƒczenia oceny wniosków
zale˝y od iloÊci z∏o˝onych wniosków. Przewiduje si´, ˝e nastàpi to
w terminie do 26 grudnia 2011 r. ■
Redakcja

Finanse
Wyniki ubieg∏orocznego naboru do projektu Life+
Komisja Europejska poinformowa∏a 19 lipca br. o przeznaczeniu
244 mln euro na nowe projekty
Life+, majàce ∏àcznà wartoÊç
529,8 mln euro. W ramach ostatniego naboru, zamkni´tego we
wrzeÊniu 2010 r., wp∏yn´∏o 748
wniosków, spoÊród których KE
wybra∏a 183 do wspó∏finansowania, w ramach trzech komponentów Life+: LIFE+ przyroda
i ró˝norodnoÊç biologiczna, LIFE+
polityka i zarzàdzanie w zakresie
ochrony Êrodowiska oraz LIFE+
informacja i komunikacja.

Janez Potoãnik, unijny komisarz
ds. Êrodowiska, powiedzia∏: „Te nowe
projekty nie tylko w znaczàcy sposób przyczynià si´ do ochrony przyrody i poprawy jakoÊci Êrodowiska
naturalnego oraz do przeciwdzia∏ania zmianie klimatu. Przyczynià
si´ równie˝ do rozpowszechniania
w ca∏ej Europie wiedzy na temat
www.dashofer.pl

najpowa˝niejszych wyzwaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska, z którymi musimy si´ zmierzyç, takich
jak oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów”.
Raelizacja projektów
55 zaakceptowanych projektów
b´dzie realizowaç wi´cej ni˝ jedno
paƒstwo cz∏onkowskie. Poszczególne
kategorie przedstawiajà si´ nast´pujàco:
➢ LIFE+ przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna, czyli projekty s∏u˝àce
poprawie stanu ochrony zagro˝onych gatunków i siedlisk.
W tej kategorii z∏o˝ono 203
wnioski, z czego 64 otrzyma∏y
dofinansowanie. Ich ∏àczna wartoÊç wynosi 223 mln euro, z czego
125 mln sfinansuje UE. Wi´kszoÊç projektów – 55 wniosków,
dotyczy ochrony przyrody. 9 projektów zwiàzanych jest z ró˝-

norodnoÊcià biologicznà.

➢ LIFE+ polityka i zarzàdzanie
w zakresie ochrony Êrodowiska,
czyli projekty przyczyniajàce
si´ do rozwoju innowacyjnych
koncepcji politycznych, technologicznych oraz metod i instrumentów.
Na 399 z∏o˝onych wniosków
w tej kategorii, finansowanie
przyznano 104 projektom, o ∏àcznej wartoÊci 286 mln euro, z czego
oko∏o 109 mln euro zapewni UE.
Najwi´cej wybranych wniosków
(51) dotyczy odpadów i zasobów naturalnych. 14 projektów
odnosi si´ do przeciwdzia∏ania
zmianie klimatu, 12 innych zagadnieƒ, które b´dà mia∏y poÊredni wp∏yw na emisje gazów
cieplarnianych, 9 do wody. Pozosta∏e dotyczà zagadnieƒ takich,
jak powietrze, substancje chemiczne, wp∏yw Êrodowiska na
zdrowie, lasy, innowacje, ha∏as,
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ochrona gleby, podejÊcia strategiczne oraz ochrona Êrodowiska w miastach.
➢ LIFE+ informacja i komunikacja, czyli projekty s∏u˝àce
rozpowszechnianiu informacji
i podkreÊleniu wagi zagadnieƒ
zwiàzanych ze Êrodowiskiem,
zapewnieniu szkoleƒ i podnoszeniu ÊwiadomoÊci w zakresie
zapobiegania po˝arom lasów.
W tej kategorii z∏o˝ono 146 wniosków, a 15 zosta∏o zakwalifikowanych do finansowania. ¸àczna
wartoÊç wybranych projektów
to 20,4 mln euro, z czego oko∏o
10,1 mln euro zapewni UE.
7 wniosków dotyczy poszerzania wiedzy na temat przyrody
i zagadnieƒ zwiàzanych z ró˝-

norodnoÊcià biologicznà, 8 – innych zagadnieƒ Êrodowiskowych.
Najwi´cej zaakceptowanych wniosków (48) b´dzie realizowanych we
W∏oszech. W∏oskie projekty majà te˝
najwy˝szà wartoÊç: 109,3 mln euro.
Poszczególne kraje, iloÊç zaakceptowanych wniosków i ich wartoÊç
(w euro):
Austria – 3 projekty, 21,1 mln.
Belgia – 4 projekty, 20,5 mln.
Bu∏garia – 2 projekty, 3,2 mln.
Cypr – 4 projekty, 4,7 mln.
Czechy – 2 projekty, 2,8 mln.
Dania – 3 projekty, 9,5 mln.
Estonia – 2 projekty, 2,8 mln.
Finlandia – 7 projektów, 17,8 mln.
Francja – 8 projektów, 46,2 mln.

Grecja – 10 projektów, 18,7 mln.
Hiszpania – 29 projektów, 85,8 mln.
Holandia – 3 projekty, 18,8 mln.
Irlandia – 1 projekt, 4 mln.
Litwa – 1 projekt, 0,6 mln.
¸otwa – 2 projekty, 1,8 mln.
Malta – 4 projekty, 4,5 mln.
Niemcy – 10 projektów, 66,3 mln.
Polska – 7 projektów, 18,9 mln.
Portugalia – 2 projekty, 3,7 mln.
Rumunia – 6 projektów, 6,7 mln.
S∏owacja – 4 projekty, 7,9 mln.
S∏owenia – 6 projektów, 4,3 mln.
Szwecja – 7 projektów, 27,5 mln.
W´gry – 3 projekty, 5,4 mln.
Wielka Brytania – 5 projektów,
17 mln.
W∏ochy – 48 projektów, 109,3 mln.
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Biogaz rolniczy – 500 tysi´cy z∏otych pomocy na inwestycje
Wkrótce rozpocznie si´ nabór
wniosków o przyznanie pomocy
m.in. na inwestycje zwiàzane z wytwarzaniem biogazu rolniczego
lub energii elektrycznej z biogazu
rolniczego w ramach dzia∏ania
„Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekszta∏ceƒ
strukturalnych, ekonomicznych i spo∏ecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w nowym

okresie programowania, finansowanym z udzia∏em Êrodków UE.
Program ten obejmuje m.in. dzia∏ania przeznaczone na wsparcie
podejmowania lub rozwijania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
na obszarach wiejskich. Jednym
z nich jest dzia∏anie 311 Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej.

elektrycznej z biogazu rolniczego.
WysokoÊç wsparcia, jakie mo˝e
otrzymaç z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa jeden
beneficjent na realizacj´ takiego
przedsi´wzi´cia, wynosi do 500 tysi´cy z∏otych, a poziom dofinansowania nie mo˝e przekroczyç 50%
poniesionych przez niego kosztów
inwestycji.

Od 27 wrzeÊnia do 14 paêdziernika
2011 roku b´dzie trwaç nabór
wniosków o przyznanie pomocy na
inwestycje zwiàzane z wytwarzaniem
biogazu rolniczego lub energii

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl ■
Redakcja

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska
WYDAWCA: Verlag Dashofer Sp. z o.o., al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel.: (+48 22) 559 36 00, faks: 829-27-00, 829-27-27
Redaktor odpowiedzialny: Anna Podgórska, podgorska@dashofer.pl, www.dashofer.pl
Redakcja i korekta techniczna: Jolanta Stypu∏kowska. Sk∏ad: Dariusz Ziach. Druk: Semafic, Warszawa
Prenumerata: kwartalna 75 z∏ + 23% VAT, roczna 267 z∏ (11% taniej) + 23% VAT.
Wp∏aty kierowaç na rachunek:
Verlag Dashofer Sp. z o.o. Bank Handlowy S.A., nr 90-10301508-0000000800916003.
Redakcja odpowiada na ∏amach gazety na wybrane pytania Czytelników przes∏ane faksem lub pocztà.
© 2011 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Verlag Dashofer. Wszystkie prawa zastrze˝one.
Przedruk w ca∏oÊci lub we fragmentach i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione.
Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje.

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2011

www.dashofer.pl

