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Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
wrzeÊniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o przygotowaniu przez KE zmiany harmonogramu aukcji uprawnieƒ do emisji oraz
doprecyzowania przepisów dyrektywy
EU ETS.
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25 lipca br. KE poinformowa∏a
oficjalnie o przygotowaniu zmiany
harmonogramu aukcji uprawnieƒ
do emisji i przedstawi∏a decyzj´
w sprawie doprecyzowania przepisów dyrektywy EU ETS dotyczàcych tego harmonogramu.

System EU ETS dotyczy ok. 11 tys.
instalacji przemys∏owych i 45%
unijnych emisji. W latach 2013-2020
emisje z instalacji przemys∏owych
majà spaÊç 21% poni˝ej poziomu
z 2005 r.
Przeglàd harmonogramu sprzeda˝y
aukcji w unijnym systemie handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS),
rozpoczà∏ si´ w kwietniu br.
Connie Hedegaard, Komisarz ds.
dzia∏aƒ w dziedzinie klimatu, powiedzia∏a: „W ciàgu ostatnich kilku
lat w systemie EU ETS nagromadzi∏a si´ nadwy˝ka uprawnieƒ. Wprowadzanie dalszych uprawnieƒ na
przesycony ju˝ rynek by∏oby b∏´dem. Dlatego Komisja umo˝liwi∏a
dziÊ zmian´ harmonogramu prze-

prowadzania aukcji. (...) Przy politycznej dobrej woli wszystkie niezb´dne decyzje mogà zostaç podj´te
przed rozpocz´ciem, z poczàtkiem
✔ r., kolejnego etapu sprzeda˝y”.
2013
Harmonogram, okreÊlony na pierwsze osiem lat trzeciego okresu rozliczeniowego, by∏ ju˝ raz zmieniony
– w 2011 r. Przeniesiono wówczas
cz´Êç wolumenu z 2013 r. i 2014 r.
na rok 2012, co spowodowane by∏o
zapewnieniem ∏agodnego przejÊcia
z etapu drugiego do trzeciego. Kolejna zmiana mia∏aby polegaç na
opóênieniu sprzeda˝y lub przesuni´ciu cz´Êci wolumenu z lat 2013-2015 na koniec etapu 3. Zdaniem KE
sytuacja makroekonomiczna pozwala na takie przesuni´cie.
Przy przejÊciu do 3 etapu (2013-2020) spodziewany jest okresowy
wzrost poda˝y uprawnieƒ i mi´dzynarodowych kredytów. Razem z zaobserwowanymi zmniejszonymi
emisjami wp∏ynie to na okresowe
zwi´kszenie nadwy˝ki.

Kogo obcià˝a obowiàzek op∏atowy za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i jak oblicza si´ wysokoÊç op∏aty,
dowiedzà si´ Paƒstwo z artyku∏u umieszczonego w dziale Porady prawne.

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 odroczenie op∏at
podwy˝szonych za korzystanie ze Êrodowiska.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Z dzia∏u Finanse dowiedzà si´ Paƒstwo
o wynikach pierwszego naboru do programu NER 300 oraz o drugim konkursie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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Nadwy˝ka uprawnieƒ b´dzie pokrywaç si´ ze spadkiem popytu, co
mo˝e negatywnie wp∏ynàç na w∏aÊciwe funkcjonowanie rynku. Wprowadzenie zmiany harmonogramu
i dopuszczenie mniejszej iloÊci
aukcji we wczesnej fazie 3 okresu
mo˝e ustabilizowaç rynek: krótkotrwa∏e podniesienie ceny, gdy woluminy wystawione na sprzeda˝ malejà i zmniejszenie, gdy woluminy
rosnà ponownie. KE bierze pod
uwag´ przeniesienie ok. 400-1200
mln uprawnieƒ.

WA˚NE!
✔
Aby
✔ tego dokonaç, Komisja Europej-

ska zaproponowa∏a wprowadzenie
zmiany technicznej do dyrektywy
EU ETS, polegajàcej na u˝yciu stwierdzenia, ˝e „Komisja mo˝e, w wyjàtkowych przypadkach, zmieniç harmonogram aukcji w danym okresie
rozliczeniowym przez zmian´ rozporzàdzenia w sprawie sprzeda˝y
na aukcji, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwe funkcjonowanie rynku emisji
dwutlenku w´gla”.

Do zaakceptowania propozycji konieczna jest zgoda paƒstw cz∏on-

kowskich. KE poprosi∏a wi´c o nades∏anie wst´pnych opinii przez te
kraje. Projekt dotyczàcy przysz∏ej
zmiany trafi∏ te˝ do Komitetu ds.
zmiany klimatu, gdzie kraje cz∏onkowskie decydujà kwalifikowanà
wi´kszoÊcià.
JeÊli decyzja oka˝e si´ pozytywna,
poprawka b´dzie przedmiotem 3-miesi´cznej analizy przez Parlament
Europejski i Rad´ Europy. Na koƒcu KE formalnie przyjmuje poprawk´.
■
Ma∏gorzata Nowak

AktualnoÊci
Szczegó∏owy opis priorytetów Programu Infrastruktura
i Ârodowisko – zaktualizowany
Zmieniona wersja Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko zosta∏a podpisana
14 sierpnia 2012 r. przez minister rozwoju regionalnego, El˝biet´ Bieƒkowskà.

W zakresie Êrodowiskowych priorytetów POIiÂ nowa wersja Szczegó∏owego opisu priorytetów (wersja
3.9) zawiera mi´dzy innymi nast´pujàce zmiany:
➢ W Dzia∏aniu 2.1. Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu gos-

podarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
odpadów niebezpiecznych uzupe∏niono list´ przyk∏adowych
typów projektów w zakresie rekultywacji sk∏adowisk odpadów.
Wraz z tym doprecyzowaniem

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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uzupe∏niono list´ potencjalnych
beneficjentów o dodatkowy podmiot, jakim jest marsza∏ek województwa.
➢ Z Dzia∏ania 3.3. Monitoring
Êrodowiska przesuni´to kwot´
1 736 665 euro na dzia∏anie
Dzia∏ania 3.2. Zapobieganie
i ograniczanie skutków zagro˝eƒ naturalnych oraz przeciwdzia∏anie powa˝nym awariom.
➢ W zwiàzku z zakoƒczeniem
procesu kontraktacji w ramach

dzia∏aƒ 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.6 przesuni´to pozosta∏e w tych dzia∏aniach Êrodki do Dzia∏ania 4.5
Wsparcie dla przedsi´biorstw
w zakresie ochrony, zwi´kszajàc
tym samym alokacj´ o kwot´
4 800 000 euro.
➢ W Dzia∏aniu 5.1. Wspieranie
kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na
obszarach chronionych oraz zachowanie ró˝norodnoÊci gatun-

kowej zwi´kszono kwot´, o jakà
b´dà mogli ubiegaç si´ beneficjenci o 2 150 000 euro, przesuwajàc Êrodki z dzia∏aƒ 5.2, 5.3 i 5.4.
W wyniku realokacji Êrodków
w zaktualizowanym Opisie Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko dokonano zmian wielkoÊci tak zwanych wydatków lizboƒskich, które wzros∏y z poziomu
67,87 do poziomu 68,01%.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Dzia∏anie 2.1 – zakoƒczono nabór wniosków
20 sierpnia 2012 r. zakoƒczony zosta∏ nabór wniosków o dofinansowanie dla dzia∏ania 2.1 Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych
w ramach II priorytetu Programu
Infrastruktura i Ârodowisko.

Harmonogram konkursu nr 6/POIiÂ/2.1/06/2012
Etap procedury konkursowej

Maks.
liczba dni
roboczych

Planowany
termin
(dd-mm-rrrr)

1. Og∏oszenie i nabór
1.1. Og∏oszenie konkursu

23-04-2012

1.2. Rozpocz´cie naboru wniosków

04-06-2012

Nabór wniosków dla dzia∏ania 2.1
Kompleksowe przedsi´wzi´cia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych
odby∏ si´ w terminie od 4 czerwca
do 20 sierpnia 2012 r. W ramach konkursu beneficjenci z∏o˝yli 17 wniosków o dofinansowanie o ∏àcznej
wartoÊci ca∏kowitej oko∏o 1 mld z∏
na ∏àcznà kwot´ dofinansowania
z Funduszu SpójnoÊci w wysokoÊci
oko∏o 460 mln z∏.

1.3. Zakoƒczenie naboru wniosków

20-08-2012

Z∏o˝one wnioski o dofinansowanie
podlegajà ocenie formalnej i merytorycznej pierwszego stopnia, przeprowadzanej przez instytucje wdra˝ajàce, na podstawie której zostanie
utworzona lista rankingowa. Wnioski wpisane na list´ rankingowà
przejdà do nast´pnego etapu, czyli
do oceny merytorycznej drugiego
stopnia. Dopiero pozytywna ocena
na tym etapie zadecyduje o dofinansowaniu projektów.
■

4. Ocena merytoryczna II stopnia

Redakcja
www.dashofer.pl

2. Ocena formalna i merytoryczna I stopnia
2.1. I etap oceny formalnej i merytorycznej
I stopnia

15

10-09-2012

2.2. Poprawa wniosków przez beneficjentów

7

19-09-2012

2.3. Powtórna ocena formalna
i merytoryczna I stopnia

5

26-09-2012

3. Utworzenie listy rankingowej

10

10-10-2012

7

19-10-2012

14 + 2

13-11-2012

10

27-11-2012

10+2

13-12-2012

4.1. Powo∏anie zespo∏ów do oceny wniosków
4.2. I etap oceny merytorycznej II stopnia
4.3. Poprawa wniosków przez beneficjentów
4.4. Powtórna ocena merytoryczna
II stopnia
5. Podpisanie umowy o dofinansowanie

maks. 2 miesiàce od
zakoƒczenia oceny projektu
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AktualnoÊci
Lista rankingowa projektów z zakresu gospodarki
wodno-Êciekowej
W sierpniu zaakceptowana zosta∏a lista rankingowa konkursu w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM (7/POIiÂ/1.1/
04/2012).

Nabór w trybie konkursowym
wniosków o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-Êciekowa,
dzia∏anie 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM odbywa∏ si´ w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do
18 czerwca 2012 r. W naborze z∏o˝ono 73 projekty o ∏àcznej wartoÊci
ponad 2,5 miliarda z∏otych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad
1,3 miliarda z∏.
Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przesz∏o 55 przedsi´wzi´ç
o ∏àcznej wartoÊci 2,3 miliarda z∏otych. Wnioskowane dofinansowanie
opiewa na kwot´ ponad 1,1 miliarda z∏otych. Ze wzgl´du na fakt, ˝e
alokacja przeznaczona na konkurs
nie pozwala na dofinansowanie
wszystkich pozytywnie ocenionych
projektów, zosta∏a utworzona lista
podstawowa i rezerwowa.
Na liÊcie podstawowej znalaz∏o si´
26 projektów o ∏àcznej kwocie dofinansowania niespe∏na 604 milionów
z∏otych. List´ rankingowà tworzy
kolejne 29 przedsi´wzi´ç ubiegajàcych si´ o niespe∏na 570 milionów
z∏otych ze Êrodków UE.

Harmonogram konkursu nr 6/POIiÂ/2.1/06/2012
Maks.
liczba dni
roboczych

Etap procedury konkursowej

Planowany
termin
(dd-mm-rrrr)

1. Og∏oszenie i nabór
1.1. Og∏oszenie konkursu

26-03-2012

1.2. Rozpocz´cie naboru wniosków

30-04-2012

1.3. Zakoƒczenie naboru wniosków

18-06-2012

2. Ocena formalna i merytoryczna I stopnia
2.1. I etap oceny formalnej i merytorycznej
I stopnia

15

09-07-2012

2.2. Poprawa wniosków przez beneficjentów

7

18-07-2012

2.3. Powtórna ocena formalna
i merytoryczna I stopnia

5

25-07-2012

3. Utworzenie listy rankingowej

10

08-08-2012

7

20-08-2012

14 + 2

11-09-2012

10

25-09-2012

10+2

11-10-2012

4. Ocena merytoryczna II stopnia
4.1. Powo∏anie zespo∏ów do oceny wniosków
4.2. I etap oceny merytorycznej II stopnia
4.3. Poprawa wniosków przez beneficjentów
4.4. Powtórna ocena merytoryczna
II stopnia
5. Podpisanie umowy o dofinansowanie

Kolejnym etapem jest ocena zgodnoÊci projektów podstawowych
z kryteriami merytorycznymi II stopnia. W przypadku zakoƒczenia jej
wynikiem pozytywnym, wnioskodawcy b´dà mogli podpisaç umow´

maks. 2 miesiàce od
zakoƒczenia oceny projektu

o dofinansowanie. Minister Ârodowiska b´dzie podejmowaç dzia∏ania majàce zapewniç dofinansowanie tak˝e projektom znajdujàcym
si´ obecnie na liÊcie rezerwowej. ■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
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Porady prawne
Obowiàzek op∏atowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w prawie i orzecznictwie
Od 1 stycznia 2012 r. gminy sà
zobowiàzane do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà
mieszkaƒcy.

Rada gminy mo˝e, w drodze uchwa∏y stanowiàcej akt prawa miejscowego, postanowiç o odbieraniu
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których nie
zamieszkujà mieszkaƒcy, a powstajà odpady komunalne. JednoczeÊnie w∏aÊciciele tych nieruchomoÊci,
od których gmina ma obowiàzek
odbierania odpadów komunalnych,
sà zobowiàzani ponosiç na rzecz
gminy, na terenie której sà po∏o˝one ich nieruchomoÊci, op∏at´ za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kogo obcià˝a obowiàzek
op∏atowy za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kiedy obowiàzek ten powstaje? Czy koniecznoÊç
uiszczania op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy nieruchomoÊci, na których nie
zamieszkujà mieszkaƒcy? Jak oblicza si´ wysokoÊç op∏aty? Jak nale˝y
realizowaç obowiàzek op∏atowy?
Co dzieje si´ w przypadku niezrealizowania obowiàzku op∏atowego?
Jakie jest przeznaczenie op∏at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Kogo obcià˝a
obowiàzek op∏atowy
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
Zgodnie z aktualnymi przepisami
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach obowiàzek ponoszenia op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obcià˝a
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, w których:
➢ zamieszkujà mieszkaƒcy: od
razu z mocy prawa;
www.dashofer.pl

➢ nie zamieszkujà mieszkaƒcy,
lecz powstajà odpady komunalne: dopiero po wejÊciu w ˝ycie
uchwa∏y rady gminy postanawiajàcej objàç te nieruchomoÊci systemem odbierania odpadów komunalnych.
W literaturze przedmiotu analizowane jest pytanie dotyczàce charakteru prawnego op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przy czym uznaje si´, i˝ jest to
rodzaj daniny publicznej.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z Ustawà o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach z op∏at
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kiedy powstaje
obowiàzek op∏atowy?
W Ustawie o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach powstanie
obowiàzku op∏atowego jest zró˝nicowane i zale˝y od tego, czy na
danej nieruchomoÊci zamieszkuje
co najmniej jeden mieszkaniec.
Zgodnie z przepisem art. 6i Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach:
➢ w przypadku nieruchomoÊci,
które zamieszkujà mieszkaƒcy
(czyli co najmniej jeden mieszkaniec) obowiàzek powstaje
w ka˝dym miesiàcu, w którym
ten mieszkaniec na danej nieruchomoÊci zamieszkuje;
➢ w przypadku nieruchomoÊci,
których nie zamieszkujà mieszkaƒcy (czyli ani jeden mieszkaniec) obowiàzek powstaje w ka˝dym miesiàcu, w którym na danej
nieruchomoÊci powsta∏y odpady
komunalne.

✔

PAMI¢TAJ!

Warto pami´taç, i˝ istnienie obowiàzku op∏atowego w przypadku
nieruchomoÊci, których nie zamieszkujà mieszkaƒcy, jest mo˝liwe jedynie wówczas, gdy rada gminy wyda
uchwa∏´ obejmujàcà odbieraniem
odpadów komunalnych przez gminy
tak˝e nieruchomoÊci, których nie zamieszkujà mieszkaƒcy.

Jak oblicza si´ wysokoÊç
op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
Przepis art. 6j ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach w odniesieniu do nieruchomoÊci, którà zamieszkujà mieszkaƒcy,
wprowadza trzy alternatywne mo˝liwoÊci ustalania wysokoÊci op∏aty.
Kwestià wyjÊciowà jest ustalenie
stawki op∏aty. Stawka op∏aty jest
ustalana w uchwale gminy, przy
czym, zgodnie z przepisem art. 6k
ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, rada
gminy, okreÊlajàc stawki op∏aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna wziàç pod uwag´:
➢ liczb´ mieszkaƒców zamieszkujàcych danà gmin´,
➢ iloÊç wytwarzanych na terenie
gminy odpadów komunalnych,
➢ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmujà
koszty: odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; obs∏ugi administracyjnej tego systemu,
➢ przypadki, w których w∏aÊciciele nieruchomoÊci wytwarzajà odpady nieregularnie, w szczególnoÊci to, ˝e na niektórych
nieruchomoÊciach odpady komunalne powstajà sezonowo.
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✔

WA˚NE!

Rada gminy powinna okreÊliç ni˝sze
stawki op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je˝eli odpady
komunalne sà zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

WysokoÊç op∏aty oblicza si´ przez
pomno˝enie stawki ustalonej w powy˝szy sposób przez:
➢ liczb´ mieszkaƒców zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç, albo
➢ iloÊç zu˝ytej wody z danej nieruchomoÊci, albo
➢ powierzchni´ lokalu mieszkalnego.
Rada gminy w odniesieniu do nieruchomoÊci, na której zamieszkujà
mieszkaƒcy, mo˝e ustaliç jednà stawk´ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Ustalenie wysokoÊci
op∏aty dla nieruchomoÊci
bez mieszkaƒców
W odniesieniu do nieruchomoÊci,
której nie zamieszkujà mieszkaƒcy, ustalenie wysokoÊci op∏aty oblicza si´, mno˝àc liczb´ pojemników z odpadami powsta∏ymi na
danej nieruchomoÊci przez stawk´
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonà przez
rad´ gminy za pojemnik o okreÊlonej pojemnoÊci.
Interesujàcym w praktyce zagadnieniem mo˝e byç sytuacja, w której dana nieruchomoÊç w cz´Êci
jest zamieszkana przez mieszkaƒców, a w pozosta∏ej cz´Êci nie
jest zamieszkana przez mieszkaƒców. Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach przewiduje takà sytuacj´. Wówczas
op∏ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to suma op∏at
obliczana osobno dla cz´Êci zamieszkanej i cz´Êci niezamieszkanej, przy czym rada gminy mo˝e
podjàç uchwa∏´ stanowiàcà akt
prawa miejscowego, w której us-
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tali tylko jeden sposób obliczania
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takiej nieruchomoÊci, który mo˝e
polegaç na wyborze jednej mo˝liwoÊci wskazanej w przepisie
art. 6j ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, bàdê przyj´ciu jednej stawki
wyliczenia op∏aty, bàdê liczeniu
na podstawie liczby pojemników
z odpadami komunalnymi powsta∏ymi na danej nieruchomoÊci.

Jak nale˝y uiszczaç op∏aty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
Rada gminy ma obowiàzek wydaç
uchwa∏´ stanowiàcà akt prawa
miejscowego, która wska˝e:
– termin uiszczania op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– cz´stotliwoÊç ich uiszczania,
a tak˝e
– tryb uiszczania op∏at.
Wydajàc uchwa∏´ wskazujàcà termin
uiszczania op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cz´stotliwoÊç ich uiszczania oraz tryb uiszczania tych op∏at, rada gminy powinna uwzgl´dniç warunki miejscowe.

Obowiàzek z∏o˝enia
deklaracji o wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W∏aÊciciele nieruchomoÊç majà
obowiàzek z∏o˝enia deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony
odr´bnie dla nieruchomoÊci zamieszkanych przez mieszkaƒców
i dla nieruchomoÊci niezamieszkanych przez mieszkaƒców. I tak,
w przypadku nieruchomoÊci zamieszkanych przez mieszkaƒców
termin 14 dni na z∏o˝enie deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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nale˝y liczyç od dnia zamieszkania
na danej nieruchomoÊci pierwszego mieszkaƒca. W odniesieniu do
nieruchomoÊci niezamieszkanych
przez mieszkaƒców termin ten nale˝y liczyç od dnia powstania na
danej nieruchomoÊci odpadów komunalnych.

✔

WA˚NE!

W∏aÊciciel nieruchomoÊci ma obowiàzek z∏o˝enia nowej deklaracji w przypadku, gdy zmieniajà si´ dane, b´dàce
podstawà ustalenia wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dane dotyczàce iloÊci
odpadów komunalnych powstajàcych na danej nieruchomoÊci. Termin
na z∏o˝enie nowej deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14 dni
od wystàpienia zmiany, a op∏at´ w zmienionej wysokoÊci trzeba zap∏aciç za
miesiàc, w którym nastàpi∏a zmiana.

Wzór deklaracji
i szczegó∏owe informacje
Zgodnie z przepisem art. 6n Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach rada gminy ma obowiàzek wydaç uchwa∏´, stanowiàcà akt prawa miejscowego, okreÊlajàcà:
➢ wzór deklaracji o wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujàcy:
– objaÊnienia co do sposobu
wype∏nienia deklaracji,
– pouczenie, ˝e deklaracja stanowi podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonawczego;
➢ informacje o terminie i miejscu
sk∏adania deklaracji;
➢ wykaz dokumentów potwierdzajàcych dane zawarte w deklaracji.
Wzór deklaracji o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje o terminie i miejscu sk∏adania deklaracji
sà obowiàzkowe w uchwale rady
gminy, zaÊ wykaz dokumentów potwierdzajàcych dane zawarte w de-
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klaracji mo˝e, ale nie musi, byç zawarty w tej uchwale.

OkreÊlenie wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W przypadku braku z∏o˝enia deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wàtpliwoÊci
co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta okreÊla, w drodze decyzji,
wysokoÊç op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bioràc
pod uwag´ uzasadnione szacunki,
w tym Êrednià iloÊç odpadów komunalnych powstajàcych na nieruchomoÊciach o podobnym charakterze.

✔

WA˚NE!

Od decyzji w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci przys∏uguje odwo∏anie do samorzàdowego kolegium odwo∏awczego, a potem ewentualnie skarga
do sàdu administracyjnego.

Co dzieje si´ w przypadku
nieuiszczenia op∏aty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
W przypadku stwierdzenia, i˝ w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie uregulowa∏ op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiÊci∏ jà
w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta okreÊla, w drodze decyzji, wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie jak w przypadku decyzji o wysokoÊci op∏aty,
od decyzji w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci przys∏uguje odwo∏anie
do samorzàdowego kolegium odwo∏awczego, a nast´pnie ewentualnie skarga do sàdu administracyjnego.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególnoÊci iloÊç
odpadów komunalnych odbieranych
od w∏aÊciciela nieruchomoÊci, cz´stotliwoÊç odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊciciela nieruchomoÊci i sposób Êwiadczenia us∏ug
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jakie jest przeznaczenie
op∏at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?

Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze uchwa∏y stanowiàcej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych us∏ug Êwiadczonych przez
gmin´ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokoÊç
cen za te us∏ugi. Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach nie wskazuje jednak, jakie to
konkretnie dodatkowe us∏ugi. Jak
podkreÊla si´ w literaturze przedmiotu, Êwiadczenie tych dodatkowych us∏ug nie jest obowiàzkiem
gminy obj´tym samà op∏atà za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zatem w∏aÊciciele nieruchomoÊci finansujà je dodatkowo
nie w formie odr´bnej op∏aty, ale
ceny.

Op∏ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy.
Z pobranych op∏at za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmujà
koszty:
➢ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
➢ tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
➢ obs∏ugi administracyjnej tego
systemu.

■

Rada gminy powinna okreÊliç,
w drodze uchwa∏y stanowiàcej akt
prawa miejscowego, szczegó∏owy
sposób i zakres Êwiadczenia us∏ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczonà przez
w∏aÊciciela nieruchomoÊci op∏at´

Marta Pawlak, LL.M.

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Nr 391).

Porady prawne
Kary pieni´˝ne wynikajàce z ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Kwestia kar pieni´˝nych uregulowana jest w rozdziale jedenastym
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych
(Dz.U. Nr 122, poz. 695).

www.dashofer.pl

Podstawowe kary
pieni´˝ne
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ albo
operator statku powietrznego nie
przed∏o˝y w terminie Krajowemu

oÊrodkowi raportu, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 10 000 euro.
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie
zg∏osi w terminie faktu, ˝e instalacja przesta∏a spe∏niaç przes∏anki
obj´cia systemem, podlega karze
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pieni´˝nej w wysokoÊci 5 000 euro.
WysokoÊç kary ustala si´, stosujàc
Êredni kurs euro w przeliczeniu na
z∏ote polskie, og∏aszany przez Narodowy Bank Polski w pierwszym
dniu roboczym po up∏ywie terminu
wykonania obowiàzku.
Brak umorzenia
Je˝eli prowadzàcy instalacj´, operator statku powietrznego albo zarzàdca grupy instalacji obj´tych
systemem nie dokona w terminie
umorzenia, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci równej iloczynowi liczby uprawnieƒ do emisji, która
nie zosta∏a umorzona, i jednostkowej stawki kary pieni´˝nej. Jednostkowa stawka kary pieni´˝nej wynosi
100 euro. WysokoÊç stawki ustala
si´, stosujàc Êredni kurs euro w przeliczeniu na z∏ote polskie og∏aszany
przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzieƒ roboczy nast´pujàcy
po dniu 30 kwietnia roku, w którym
powsta∏ obowiàzek rozliczenia.
Brak zezwolenia
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie posiada zezwolenia, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 50 000 euro.
WysokoÊç kary ustala si´, stosujàc
Êredni kurs euro w przeliczeniu na
z∏ote polskie, og∏aszany przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ na∏o˝enia kary. W przypadku z∏o˝enia
wniosku o wydanie zezwolenia w terminach, o których mowa w art. 45
ustawy, kary pieni´˝nej nie nak∏ada
si´, a post´powanie w sprawie jej
na∏o˝enia umarza si´.
Na∏o˝enie kary
Kary pieni´˝ne nak∏ada, w drodze
decyzji, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska. Wp∏ywy z kar pieni´˝nych wojewódzcy inspektorzy
ochrony Êrodowiska przekazujà na
rachunek bankowy Narodowego
Funduszu w terminie do koƒca nast´pnego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.
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Wniesienie kar
Kary pieni´˝ne wnosi si´ na wyodr´bniony rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska, który wyda∏ decyzj´.
Wp∏ywy z kar pieni´˝nych wojewódzcy inspektorzy ochrony Êrodowiska przekazujà na rachunek
bankowy Narodowego Funduszu
w terminie do koƒca nast´pnego
miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.
Zastosowanie Ordynacji
podatkowej
Do kar pieni´˝nych stosuje si´ przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych
terminów p∏atnoÊci nale˝noÊci, zaniechania ustalenia zobowiàzania,
zaniechania poboru nale˝noÊci oraz
umarzania zaleg∏ych zobowiàzaƒ.
Uprawnienia organów podatkowych w sprawach przys∏ugujà wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
Êrodowiska.
Informacja o karach
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, w terminie do dnia 15 lutego ka˝dego roku, przekazuje Krajowemu oÊrodkowi oraz Narodowemu
Funduszowi informacje o karach
pieni´˝nych na∏o˝onych w poprzednim roku. Informacja ta zawiera nazwy prowadzàcych instalacje lub operatorów statków powietrznych, na
których na∏o˝ono kary pieni´˝ne,
oraz wysokoÊç tych kar wraz z podaniem, za jaki rodzaj naruszenia
zosta∏y na∏o˝one.
Operatorzy statków
powietrznych
W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej sta∏a si´ ostateczna, Krajowy oÊrodek przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
informacj´ o operatorach statków
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powietrznych, którzy nie dope∏nili
obowiàzku:
1) przed∏o˝enia raportu,
2) dokonania umorzenia.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po otrzymaniu tej informacji
oraz stwierdzeniu, ˝e operator statku powietrznego:
1) nie przed∏o˝y∏ raportu;
2) nie dokona∏ umorzenia
- zawiadamia danego operatora
statku powietrznego o wszcz´ciu
post´powania w sprawie skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o na∏o˝enie zakazu prowadzenia przez tego operatora operacji
lotniczych.
Operator statku powietrznego po
otrzymaniu zawiadomienia mo˝e
z∏o˝yç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska, w terminie
10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wyjaÊnienia.
Wniosek o na∏o˝enie zakazu
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po uzyskaniu zgody Rady Ministrów przesy∏a do Komisji Europejskiej wniosek o na∏o˝enie zakazu
prowadzenia przez operatora statku
powietrznego operacji lotniczych.
Wniosek zawiera:
1) dowody potwierdzajàce naruszenie przez operatora statku powietrznego obowiàzku przed∏o˝enia raportu albo obowiàzku
dokonania w wymaganym terminie umorzenia;
2) informacj´ o podj´tych Êrodkach,
majàcych na celu wykonanie
obowiàzków, o których mowa
w pkt 1;
3) uzasadnienie celowoÊci na∏o˝enia zakazu prowadzenia przez
operatora statku powietrznego
operacji lotniczych;
4) propozycje dotyczàce czasowego i przestrzennego zakresu obowiàzywania zakazu prowadzenia
operacji lotniczych oraz dodatkowych warunków lub obowiàzków, jakie powinny zostaç nawww.dashofer.pl
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∏o˝one na operatora statku powietrznego.

!

Post´powanie w sprawie na∏o˝enia
zakazu prowadzenia przez operatora
statku powietrznego operacji lotniczych jest prowadzone zgodnie

z przepisami rozporzàdzenia wydanego w zwiàzku z art. 16 ust. 12 dyrektywy 2003/87/WE.
■
Redakcja

Temat numeru

Odroczenie op∏at podwy˝szonych za korzystanie ze Êrodowiska
Op∏ata za korzystanie ze Êrodowiska powinna byç zap∏acona w
terminach wynikajàcych z Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska. Co
do zasady podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska wnosi op∏at´ do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie ka˝dego pó∏rocza. Jednak Prawo ochrony Êrodowiska
przewiduje mo˝liwoÊç uzyskania
odroczenia terminu p∏atnoÊci
op∏aty.

Art. 317 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska stanowi, ˝e termin p∏atnoÊci
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
oraz administracyjnej kary pieni´˝nej odracza 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 w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat od dnia z∏o˝enia wniosku.
Z treÊci tego przepisu, a zw∏aszcza
z zawartego w nim sformu∏owania:
„realizuje on terminowo przedsi´wzi´cie”, wynika, i˝ jednym z warunków skutecznego z∏o˝enia wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci
podwy˝szonej op∏aty – w przedmiotowej sprawie op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska, jest jego z∏o˝enie
w czasie, gdy inwestycja podejmowana w celu usuni´cia przyczyn
ponoszenia podwy˝szonych op∏at
z tytu∏u korzystania ze Êrodowiska
jest w toku, a wi´c jest wykonywana, a jej proces inwestycyjny nie
zosta∏ zakoƒczony, a ponadto jest
ona realizowana zgodnie z planem,
bez ˝adnych opóênieƒ. Za takim
www.dashofer.pl

przyj´ciem przemawia równie˝ treÊç
ust´pu 4 art. 317 powo∏anej ustawy,
który przewiduje, i˝ termin p∏atnoÊci mo˝e byç odroczony wy∏àcznie na okres niezb´dny do zrealizowania przedsi´wzi´cia.

Organem w∏aÊciwym w sprawach
odraczania terminu p∏atnoÊci op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska, a tak˝e jej zmniejszania i umarzania jest
marsza∏ek województwa i do niego
nale˝y sk∏adaç odpowiedni wniosek.

Warunkiem sine qua non uwzgl´dnienia wniosku podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, zobowiàzanego
do uiszczenia op∏at, jest terminowa
realizacja przedsi´wzi´cia, którego
wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia podwy˝szonych
op∏at.

Termin na z∏o˝enie
wniosku

Przepis art. 317 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska nie przewiduje mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia jakichkolwiek
powodów ewentualnego niezawinionego przez inwestora bàdê wykonawc´ niezachowania terminu zakoƒczenia przedsi´wzi´cia.
[Por. Wyrok Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt
II SA/Gl 830/10].
Odroczenie terminu p∏atnoÊci mo˝e
dotyczyç cz´Êci albo ca∏oÊci op∏aty.
Jednak odroczenie mo˝e objàç 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´.
WA˚NE!
Termin p∏atnoÊci mo˝e byç odroczony wy∏àcznie na okres niezb´dny do
zrealizowania przedsi´wzi´cia, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at.

Wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty powinien zostaç z∏o˝ony do w∏aÊciwego organu przed
up∏ywem terminu, w którym powinny byç one uiszczone. Za termin
uiszczenia op∏at nale˝y uznaç ostatni dzieƒ okresu udzielonego odroczenia. Istotnym zagadnieniem
z punktu widzenia procesowego jest
charakter prawny terminu, w jakim
powinien byç z∏o˝ony wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏at albo
kar pieni´˝nych za korzystanie ze
Êrodowiska.
W zale˝noÊci od tego, czy ma on
charakter procesowy czy materialnoprawny, ró˝nie b´dà si´ przedstawiaç konsekwencje jego przekroczenia. W przypadku przyj´cia, ˝e
termin ma charakter materialnoprawny, naruszenie skutkowa∏oby umorzeniem post´powania na podstawie
art. 105 § 1 K.p.a. jako bezprzedmiotowego.
Natomiast ustalenie, ˝e termin ten
ma charakter procesowy, umo˝liwi∏oby w przypadku przekroczenia
jego przywrócenie na zasadach
okreÊlonych w art. 58 K.p.a., wed∏ug których w razie uchybienia terminu nale˝y przywróciç termin na
proÊb´ zainteresowanego, je˝eli
uprawdopodobni, ˝e uchybienie
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nastàpi∏o bez jego winy. Bioràc natomiast pod uwag´ regu∏´, ˝e obowiàzek uiszczenia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska wynika z mocy
samego prawa, a kar pieni´˝nych –
z decyzji administracyjnej, wymierzajàcej kar´ pieni´˝nà za okreÊlony okres, przekroczenie tego terminu mo˝e byç cz´stym zjawiskiem.
W doktrynie by∏o wiele g∏osów
uzasadniajàcych, ˝e termin ten ma
charakter procesowy, a tym samym
jest mo˝liwoÊç jego przywrócenia,
je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wyka˝e, ˝e nie z∏o˝y∏ wniosku najpóêniej w ostatnim dniu udzielonego odroczenia nie ze swojej
winy.
Jednak w orzecznictwie sàdów administracyjnych dominuje stanowisko, ˝e termin ten ma tzw. charakter
materialnoprawny, a wi´c nie podlega przywróceniu, zaÊ jego niezachowanie skutkuje bezwzgl´dnà odmowà odroczenia terminu p∏atnoÊci
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska.
Decyzja ta nie ma wobec tego charakteru uznaniowego.
[Por. Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 24 lutego
2005 r., sygn. akt OSK 1192].
Trzeba jednak pami´taç, ˝e z∏o˝enie wniosku o odroczenie terminu
p∏atnoÊci op∏at nie zwalnia z obowiàzku ich uiszczenia w cz´Êci, w jakiej nie mogà podlegaç odroczeniu.
Wniosek powinien zawieraç:
➢ wskazanie wysokoÊci op∏aty lub
kary, o której odroczenie terminu p∏atnoÊci wyst´puje strona,
➢ opis realizowanego przedsi´wzi´cia,
➢ harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia ze wskazaniem etapów nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
Jak wyjaÊni∏ Naczelny Sàd Administracyjny w wyroku z 11 lutego
2011 r.: „Wymogiem formalnym
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wynikajàcym z art. 318 ust. 3 P.o.Ê.
jest za∏àczenie do wniosku „harmonogramu realizacji przedsi´wzi´cia
ze wskazaniem etapów nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy”, a nie „harmonogramu realizacji przedsi´wzi´cia ze wskazaniem etapów nie
d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy skorelowanemu ze wskazanym we wniosku
terminem, na który ma byç odroczona p∏atnoÊç”.
[Por. Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
11 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK
290/10].
Przedsi´wzi´cia uj´te
w programie oczyszczania
Êcieków
Je˝eli przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn
ponoszenia podwy˝szonych op∏at
lub kar, jest uj´te w krajowym programie oczyszczania Êcieków komunalnych, to wniosek powinien
zawieraç tak˝e wskazanie, ˝e przedsi´wzi´cie jest uj´te w tym programie. W przypadku takich przedsi´wzi´ç, podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska jest zobowiàzany do
przedk∏adania organowi w∏aÊciwemu, nie rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy, informacji o przebiegu realizacji tego przedsi´wzi´cia.
WA˚NE!
Od 31 grudnia 2010 r. obowiàzuje
przepis (art. 318a) stanowiàcy, i˝
w przypadku przedsi´wzi´ç uj´tych
w krajowym programie oczyszczania
Êcieków komunalnych podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest zobowiàzany do przedk∏adania marsza∏kowi województwa nie rzadziej ni˝
raz na 6 miesi´cy, informacji o przebiegu realizacji tego przedsi´wzi´cia.

Rozwiàzanie to mia∏o na celu umo˝liwienie weryfikacji realizacji przedsi´wzi´ç umieszczonych w krajowym programie oczyszczania
Êcieków komunalnych. Jednak
w przepisie brakuje rozwiàzaƒ,
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które w jakikolwiek sposób dyscyplinowa∏yby podmioty korzystajàce ze Êrodowiska do wywiàzywania si´ z obowiàzku przedk∏adania
informacji o realizacji przedsi´wzi´ç
stanowiàcych podstaw´ odroczenia
terminu p∏atnoÊci kary pieni´˝nej
lub op∏aty podwy˝szonej. Nie doprecyzowano równie˝, jak szczegó∏owe majà byç przedk∏adane informacje. Dlatego brak wywiàzania si´
z tego obowiàzku, przekroczenie terminu czy przed∏o˝enie niewystarczajàcych informacji w ˝aden sposób nie b´dà przek∏adaç si´ na byt
prawny decyzji odraczajàcej p∏atnoÊç, nie b´dà rzutowaç równie˝
na samà mo˝liwoÊç póêniejszego
zmniejszenia zobowiàzania, w przypadku zrealizowania planowanego
przedsi´wzi´cia oraz usuni´cia przyczyny jego ponoszenia.
Jedynà mo˝liwoÊcià weryfikacji przez
organ administracji prawid∏owoÊci
realizacji przedsi´wzi´cia, w przypadku braku przed∏o˝enia informacji,
b´dzie przeprowadzenie kontroli na
podstawie uprawnieƒ wynikajàcych
z art. 379 Prawo ochrony Êrodowiska, co nie wydaje si´ dostatecznym
rozwiàzaniem [Por. K. Gruszecki.
Komentarz do art.318(a) ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska, 2011].
Je˝eli istniejà zastrze˝enia odnoÊnie
do mo˝liwoÊci sfinansowania przez
wnioskodawc´ planowanych przedsi´wzi´ç, w∏aÊciwy organ mo˝e za˝àdaç dodatkowo przed∏o˝enia dowodów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç
finansowania przedsi´wzi´cia.
W sytuacji natomiast, gdy z∏o˝ony
wniosek nie daje nale˝ytych podstaw dotyczàcych mo˝liwoÊci jego
sfinansowania przez wnioskodawc´,
organ administracji, wzywajàc do
podania dodatkowych informacji, nie
powinien tego czyniç pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, ale pod rygorem wydania
decyzji negatywnej.
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Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z uwagi na niespe∏nianie
wymagaƒ formalnych nie wymaga
wydania ˝adnego orzeczenia, natomiast ocena mo˝liwoÊci finansowych realizacji przedsi´wzi´cia usuwajàcego przyczyn´ ponoszenia op∏at podwy˝szonych jest obarczona
elementem uznaniowoÊci.
Decyzja o odroczeniu
terminu p∏atnoÊci op∏at
W zwiàzku z tym w praktyce mog∏aby pojawiç si´ tendencja do wzywania wnioskodawców do uzupe∏nienia wniosku, a nast´pnie poza
kontrolà instancyjnà pozostawiania
wniosku bez rozpatrzenia pod pozorem nieuzupe∏nienia. Ponadto za
koniecznoÊcià wydania decyzji odmawiajàcej odroczenia przemawia
fakt, ˝e w przepisie (art. 318 ust. 4
Prawa ochrony Êrodowiska) nie ma
mowy bezpoÊrednio o elementach
formalnych wniosku, ale o dowodach
potwierdzajàcych jego zasadnoÊç.
W zwiàzku z tym nieprzed∏o˝enie
okreÊlonego dowodu przemawia za
wydaniem decyzji negatywnej, a nie
za pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Dodatkowo za wydaniem decyzji negatywnej przemawia fakt, i˝ po wydaniu takiej decyzji post´powanie
organów administracji pierwszej instancji mo˝e byç poddane kontroli
instancyjnej oraz wymagane dowody b´dà mog∏y byç przed∏o˝one równie˝ na etapie post´powania odwo∏awczego, a nast´pnie mo˝e byç zaskar˝one do sàdu administracyjnego.
Decyzja o odroczeniu terminu
p∏atnoÊci op∏at okreÊla:
1) op∏at´ lub kar´, której termin
p∏atnoÊci zosta∏ odroczony, oraz
jej wysokoÊç,
2) realizowane przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie,
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia,
4) termin odroczenia op∏aty albo
kary.
www.dashofer.pl

Je˝eli nie sà spe∏nione warunki odroczenia okreÊlone ustawà, to marsza∏ek województwa musi odmówiç
decyzj´ o odmowie odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty. Taka decyzja,
jak ka˝da inna decyzja administracyjna, podlega zaskar˝eniu przez
z∏o˝enie odwo∏ania do wy˝szej instancji, a nast´pnie skargi do sàdu
administracyjnego.
W przypadku, gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia, b´dàcego podstawà odroczenia p∏atnoÊci,
usun´∏o przyczyny ponoszenia op∏at,
w∏aÊciwy organ ma obowiàzek orzec
w drodze decyzji, o zmniejszeniu
odroczonych op∏at o sum´ Êrodków
w∏asnych, wydatkowanych na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Je˝eli odroczenie dotyczy przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego realizacji zadaƒ w∏asnych
gminy, do Êrodków w∏asnych wlicza
si´ tak˝e Êrodki pochodzàce z bud˝etu gminy.
Natomiast je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty wymierzone w zwiàzku
ze sk∏adowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania
decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´
eksploatacji sk∏adowiska odpadów
lub bez decyzji okreÊlajàcej miejsce
i sposób magazynowania odpadów
albo wymierzone za przekroczenie
warunków okreÊlonych w decyzji,
w razie terminowego zrealizowania
przedsi´wzi´cia w∏aÊciwy organ
stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych op∏at.
Przepisy Prawa ochrony Êrodowiska nie pozostawiajà marsza∏kowi
województwa ˝adnej swobody decyzyjnej w tym zakresie. Tak samo,
je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty
w zwiàzku z wprowadzaniem Êcieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsi´wzi´cia
s∏u˝àcego do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunal-

nych, w∏aÊciwy organ stwierdza,
w drodze decyzji, umorzenie odroczonych op∏at.

✔

WA˚NE!

W przypadku, gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia, b´dàcego
podstawà odroczenia p∏atnoÊci, nie
usun´∏o przyczyn ponoszenia op∏at
lub kar, marsza∏ek województwa
w drodze decyzji, orzeka o obowiàzku uiszczenia odroczonych op∏at albo
kar wraz z op∏atà prolongacyjnà
(o której mowa w przepisach dzia∏u
III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Termin p∏atnoÊci op∏at mo˝e byç odroczony na 5 lat. Poniewa˝ w tym
okresie realna wartoÊç zobowiàzania mo˝e ulegaç powa˝nym zmianom, Prawo ochrony Êrodowiska
przewiduje instrumenty zapobiegajàce temu procesowi. Dlatego
w art. 318 ust. 7 Prawa ochrony Êrodowiska okreÊlono, ˝e poczynajàc
od momentu z∏o˝enia wniosku,
z mocy samego prawa sà naliczane
odsetki za zw∏ok´ na zasadach
okreÊlonych w ordynacji podatkowej.
Je˝eli przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà odroczenia p∏atnoÊci nie
zostanie zrealizowane w terminie,
w∏aÊciwy organ stwierdza, w drodze decyzji, obowiàzek uiszczenia
odroczonych op∏at albo kar wraz
z okreÊlonymi w przepisach dzia∏u
III ustawy – Ordynacja podatkowa
odsetkami za zw∏ok´ naliczanymi
za okres odroczenia.
Co istotne, organ mo˝e wydaç decyzj´ o obowiàzku uiszczenia odroczonych op∏at wraz z odsetkami
tak˝e przed up∏ywem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, ˝e
przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà
odroczenia, nie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem.
Prawo ochrony Êrodowiska nie definiuje poj´cia „terminowa realizacja”,
jednak nale˝y uznaç, ˝e przez terminowà realizacj´ nale˝y rozumieç
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realizacj´ zgodnà z terminem wynikajàcym z harmonogramu realizacji
przedsi´wzi´cia, tj. z dokumentu zawierajàcego uzgodnienie m.in. terminu zakoƒczenia realizacji inwestycji, dokonane na etapie zawierania
przez inwestora umowy (umów)

z wykonawcà (wykonawcami).
[Por. Wyrok Naczelnego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2006 r., sygn. akt II
OSK 110/05].
■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

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

Finanse
Wst´pne wyniki pierwszego naboru do programu NER 300
Komisja Europejska opublikowa∏a
wst´pne wyniki pierwszego naboru do programu NER 300. Kraje
cz∏onkowskie sà proszone o potwierdzenie projektów i dofinansowania nie póêniej ni˝ do 1 paêdziernika 2012 r.

W swoim dokumencie roboczym:
„NER300 – Moving towards a low
carbon economy and boosting innovation, growth and employment
across the EU” Komisja Europejska informuje o stanie realizacji
programu NER 300, który ma dofinansowaç innowacyjne technologie niskow´glowe.
Fundusze na NER 300 majà pochodziç ze sprzeda˝y 300 mln uprawnieƒ do emisji gazów cieplarnianych,
rezerwy dla nowych instalacji trzeciej fazy Europejskiego Systemu
Handlu Uprawnieniami (EU ETS).
Dofinansowaniu podlegajà projekty dotyczàce bezpiecznego Êrodowiskowo wy∏apywania dwutlenku
w´gla i jego sk∏adowania pod ziemià (CCS) oraz innowacyjnych technologii energii odnawialnych (RES).
Pojedynczy kraj cz∏onkowski mo˝e
realizowaç maksymalnie trzy projekty tego programu.

WysokoÊç dofinansowania
Dofinansowanie przewidziane przez
inicjatyw´ to 50% kosztów w∏aÊciwych.

✔

UWAGA!

Koszty w∏aÊciwe to koszty inwestycyjne na realizacj´ zastosowaƒ technologii CSS i RES wartoÊci netto najlepszego szacunku operacyjnych kosztów
i zysków, wynikajàcych z zastosowania technologii CCS lub RES podczas
pierwszych 10 (CSS) lub 5 (RES) lat
dzia∏alnoÊci.

Maksymalnie mo˝e zostaç przyznana kwota o wartoÊci do 15% dost´pnych uprawnieƒ podczas obu
naborów wniosków. Je˝eli wi´c
fundusze osiàgnà wartoÊç 1,3 bln
euro, granica 15% b´dzie oznaczaç
292 mln euro; przy wartoÊci funduszy 1,5 bln euro, granica 15% b´dzie
oznaczaç 337 mln euro.

✔

PAMI¢TAJ!

JeÊli projekt nie zacznie dzia∏aç lub
zaprzestanie dzia∏alnoÊci, odpowiedzialny za niego kraj cz∏onkowski b´dzie zmuszony zwróciç i pokryç wszelkie nadmierne wydatki.

Pierwszy nabór
NER 300 przewiduje dwa nabory
wniosków: pierwszy rozpoczà∏ si´
w listopadzie 2010 r., a do koƒca
2012 r. KE zamierza przedstawiç
projekty, które zostanà dofinansowane. Drugi nabór ma zostaç og∏oszony w tym roku.
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KE podaje w swojej informacji, ˝e na
pierwszy nabór nap∏yn´∏o 79 wniosków o dofinansowanie z 21 krajów
cz∏onkowskich. 13 z nich dotyczy∏o projektów CCS, a 66 RES. Ca∏kowita wartoÊç zg∏oszonych projektów wynios∏a 11,8 bln euro.
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EIB zakoƒczy∏ technicznà i finansowà ocen´ nale˝ytej starannoÊci
wniosków w lutym br. oraz przekaza∏ list´ projektów u∏o˝onà w kolejnoÊci pod wzgl´dem jednostkowego
kosztu wykonania do Komisji Europejskiej. 13 propozycji zosta∏o odrzuconych ju˝ na tym etapie. Z pozosta∏ych 66 projektów, o wartoÊci
10,2 bln euro, 11 dotyczy technologii CCS, a 55 RES. Po zakoƒczeniu procesu oceny odrzucono jeszcze
jeden wniosek.
KE jest odpowiedzialna za wprowadzenie programu NER 300, zaÊ
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)
dzia∏a jako jej agent i zajmuje si´
m.in. monetyzacjà uprawnieƒ.
Monetyzacja
Sprzeda˝ pierwszych uprawnieƒ
rozpocz´∏a si´ w grudniu 2011 r.
Za 12 000 000 uprawnieƒ uzyskano wówczas 97 849 000 euro. Szacowano, ˝e miesi´cznie powinno
schodziç 20 mln uprawnieƒ, a zakoƒczenie wyprzeda˝y pierwszej
transzy 200 mln uprawnieƒ powinno zakoƒczyç si´ do paêdziernika
2012 r. Ârednia cena za jedno uprawnienie wynosi∏a wówczas 8,15 euro.
W drugiej transzy b´dzie sprzedawane pozosta∏e 100 mln uprawnieƒ.

✔

UWAGA!

Monetyzacja powinna si´ zakoƒczyç
przed 2013 r., w którym rozpoczyna si´ trzeci okres rozliczeniowy
EU ETS.
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Do koƒca czerwca br. EIB sprzeda∏
140 mln uprawnieƒ, ze Êrednià cenà
8,05 euro za 1 uprawnienie. Monetyzacja pierwszych 200 mln jednostek
ma si´ zakoƒczyç w paêdzierniku.
Raport EIB dotyczàcy lipca tego roku informuje o sprzeda˝y
20 500 000 uprawnieƒ na wartoÊç
162 829 760 euro (po odj´ciu koniecznych wydatków, np. op∏at rynkowych i EIB). Dziennie sprzedawano pomi´dzy 530 000 a 1 072 000
uprawnieƒ, przy Êredniej cenie za
uprawnienie 7,94 euro.
Podsumowujàc, od poczàtku wyprzeda˝y do koƒca lipca br. zosta∏o
sprzedanych 162 100 000 uprawnieƒ na kwot´ 1 302 447 930 euro.
Ârednia wartoÊç uprawnienia wynios∏a 8,03 euro. Najwi´kszà liczb´
uprawnieƒ sprzedano w lutym br.
(23 500 000), przy najwy˝szej do
tej pory Êredniej wartoÊci uprawnienia 9,42 euro. Najni˝szà cen´ za
jednostkowe uprawnienie zanotowano w maju br. (7,19 euro).

Lista kandydatów
KE w swojej informacji podaje
list´ kandydatów do otrzymania
dofinansowania oraz list´ rezerwowà.

✔

UWAGA!

Nie wszyscy kandydaci z listy wymienionej przez KE mogà si´ spodziewaç dofinansowania. Jego przydzia∏
b´dzie zale˝eç m.in. od dost´pnych
funduszy. Przy wycofaniu si´ sponsorów lub rezygnacji przez dany kraj
cz∏onkowski na miejsce wycofanego
projektu znajdujàcego si´ na liÊcie
kandydatów wchodzi kolejny z listy.

Z Polski kandydatami do dofinansowania projektu w zakresie CSS
jest instalacja do wychwytywania
CO2 po spalaniu w Be∏chatowie
(drugie miejsce na liÊcie). Na liÊcie
rezerwowej technologii RES znalaz∏a si´ instalacja do otrzymywania bioetanolu drugiej generacji
w GoÊwinowicach.

Poniewa˝ KE powinna podjàç
decyzje dotyczàce dofinansowania
pierwszego naboru do koƒca br.,
wszystkie kraje cz∏onkowskie posiadajàce kandydatów na liÊcie podstawowej lub rezerwowej sà proszone o jak najszybsze potwierdzenie
wsparcia finansowego swoich kandydatów. Potwierdzenia powinny
sp∏ynàç do KE nie póêniej ni˝ do
1 paêdziernika 2012 r.
Po zakoƒczeniu monetyzacji pierwszych 200 mln uprawnieƒ KE opracuje koƒcowà list´ kandydatów do
obj´cia dofinansowaniem, bioràc
pod uwag´ zgromadzone fundusze
i ponownie poprosi paƒstwa cz∏onkowskie o potwierdzenie gotowoÊci
do udzielenia wsparcia projektom.
Lista z potwierdzonymi projektami
zostanie przekazana do Komitetu ds.
zmian klimatu i dopiero wówczas
zostanie podj´ta ostateczna decyzja
dotyczàca przyznania funduszy. ■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Wyniki ubieg∏orocznego naboru do Life+
Zatwierdzono 202 projekty na
268,4 mln euro z ubieg∏orocznego naboru Life+, o czym 20 lipca br. poinformowa∏a Komisja
Europejska. W ubieg∏ym roku
KE otrzyma∏a 1 078 wniosków
z 27 paƒstw cz∏onkowskich, czyli
o 30% wi´cej ni˝ poprzednim
naborze. Zatwierdzone 202 projekty (o 9% wi´cej ni˝ poprzednio) stanowià inwestycje w wysokoÊci 516,5 mln euro, z czego
UE dofinansuje 268 mln euro.

Poszczególne kategorie Life+ przedstawiajà si´ nast´pujàco:

➢ LIFE+ przyroda i ró˝norod-

noÊç biologiczna, czyli ochrona
zagro˝onych gatunków i siedlisk. Ta kategoria cieszy∏a si´

www.dashofer.pl

Êrednim zainteresowaniem – z∏o˝ono 268 wniosków. KE wybra∏a do dofinansowania 76 projektów (ok. 28%), które b´dà
realizowane w 22 paƒstwach.
Projekty majà ∏àcznà wartoÊç
241,8 mln euro. UE dofinansuje 136 mln euro. 71 projektów
dotyczy przyrody, a 5 ró˝norodnoÊci biologicznej.

➢ LIFE+ polityka i zarzàdzanie

w zakresie ochrony Êrodowiska
to projekty pilota˝owe, przyczyniajàce si´ do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych,
technologii, metod i instrumentów. W tej kategorii z∏o˝ono najwi´cej, bo 607 wniosków. KE
wybra∏a 113 projektów (ok. 18%)
do dofinansowania. Ich ∏àczna

wartoÊç wynosi 258,4 mln euro.
UE do∏o˝y 124,4 mln euro. 23
projekty dotyczà bezpoÊrednio
przeciwdzia∏ania zmianie klimatu, 29 odpadów, 19 gospodarki wodnej, reszta b´dzie mia∏a
poÊredni wp∏yw na emisje gazów cieplarnianych i zwiàzana
jest z innymi zagadnieniami.

➢ LIFE+ informacja i komuni-

kacja, czyli projekty s∏u˝àce rozpowszechnianiu informacji i popularyzacji zagadnieƒ zwiàzanych
ze Êrodowiskiem, zapewnieniu
szkoleƒ i podnoszeniu ÊwiadomoÊci w zakresie zapobiegania
po˝arom lasów. W tej kategorii
z∏o˝ono 203 wnioski. KE wybra∏a do dofinansowania 13 projektów (ok. 6%), które b´dà
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realizowane w 9 krajach cz∏onkowskich. WartoÊç projektów wynosi 16,2 mln euro, UE zapewni
7,2 mln euro.
Jak wynika z porównania, najwi´ksza akceptowalnoÊç wniosków
dotyczy∏a kategorii LIFE+ przyroda
i ró˝norodnoÊç biologiczna i na te
projekty zosta∏a przeznaczona najwy˝sza kwota. Polityka i zarzàdzanie w zakresie ochrony Êrodowiska
cieszy∏a si´ najwi´kszà popularnoÊcià wÊród wnioskodawców. Do
realizacji wybrano jednak tylko
113 projektów (w naborze z 2010 r.
104 wnioski). Najmniej wniosków
zaakceptowano w kategorii LIFE+
informacja i komunikacja, tutaj te˝
przyznano najmniejszà dotacj´.
Krajem, który otrzyma∏ do realizacji najwi´kszà iloÊç projektów,
jest Hiszpania (47). Dofinansowanie przyznane Hiszpanom wynosi
95,2 mln euro i jest najwy˝szà dotacjà przyznanà pojedynczemu

krajowi w ramach Life+ 2011.
W naborze z roku 2010 najwy˝szà
kwot´ dofinansowania otrzyma∏y
W∏ochy (109,3 mln euro) na realizacj´ 48 projektów.
Z wniosków z∏o˝onych przez Polsk´
w ubieg∏orocznym konkursie Life+
zaakceptowano 16 projektów na
kwot´ 39,3 mln euro. W stosunku
do naboru z 2010 r. (7 projektów)
to 56% wzrost akceptowalnoÊci.
W naszym kraju realizowane b´dzie
z ubieg∏orocznego naboru 6 projektów dotyczàcych polityki i zarzàdzania w zakresie ochrony Êrodowiska
(dofinansowanie 10,5 mln euro),
7 projektów dotyczàcych przyrody
(24,3 mln euro), 3 projekty z informacji i komunikacji (4,5 mln euro).
Zaakceptowane wnioski i ich
wartoÊç w euro w poszczególnych
krajach:
Austria – 1 projekt, 0,8 mln.
Belgia – 8 projektów, 44,5 mln.

Bu∏garia – 3 projekty, 3,7 mln.
Cypr – 2 projekty, 2,3 mln.
Czechy – 2 projekty, 12,1 mln.
Dania – 4 projekty, 9,0 mln.
Finlandia – 4 projekty, 7,8 mln.
Francja – 14 projektów, 40,1 mln.
Grecja – 8 projektów, 13,7 mln.
Hiszpania – 47 projektów, 95,2 mln.
Holandia – 7 projektów, 21,1 mln.
Irlandia – 1 projekt, 2,2 mln.
¸otwa – 2 projekty, 2,9 mln.
Luksemburg – 4 projekty, 19,8 mln.
Malta – 1 projekt, 1,0 mln.
Niemcy – 11 projektów, 44,5 mln.
Polska – 16 projektów, 39,3 mln.
Portugalia – 1 projekt, 1,2 mln.
Rumunia – 4 projekty, 9,7 mln.
S∏owacja – 3 projekty, 4,4 mln.
S∏owenia – 2 projekty, 6,1 mln.
Szwecja – 7 projektów, 26,6 mln.
W´gry – 2 projekty, 13,6 mln.
Wielka Brytania – 8 projektów,
20,5 mln.
W∏ochy – 40 projektów, 75,7 mln.
■

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Edukacja ekologiczna – rusza II konkurs
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach
programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Dokumenty
mo˝na sk∏adaç do 8 paêdziernika 2012 roku.

Program ma na celu podnoszenie
poziomu ÊwiadomoÊci ekologicznej
i kszta∏towanie postaw ekologicznych spo∏eczeƒstwa przez promowanie zasad zrównowa˝onego rozwoju.
Do celów szczegó∏owych nale˝à:
➢ kszta∏towanie ekologicznych zachowaƒ spo∏eczeƒstwa,
➢ rozwój bazy s∏u˝àcej edukacji
ekologicznej,
➢ profilaktyka zdrowotna dzieci
i m∏odzie˝y z obszarów, na któ-
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rych wyst´pujà przekroczenia
standardów jakoÊci Êrodowiska
lub wystàpi∏y kl´ski ˝ywio∏owe.
Kategorie konkursu
II Konkurs og∏oszony zosta∏ w oÊmiu kategoriach:
1. Eko-innowacje w ochronie Êrodowiska.
2. Utrzymanie bogactwa ró˝norodnoÊci biologicznej.
3. Budownictwo energooszcz´dne.
4. Inteligentne sieci energetyczne.
5. Ochrona Êrodowiska w procesie
wydobywania gazu ∏upkowego.
6. Ochrona wód i gospodarka wodna.
7. Sposoby wdra˝ania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i kli-
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matu, ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej oraz gospodarowanie
na obszarach prawnie chronionych; ochrona Êrodowiska w procesie gospodarowania zasobami;
ochrona wód i gospodarka wodna.
I kategoria
Tematyka: Eko-innowacje w ochronie Êrodowiska.
Cel: Poprawa ÊwiadomoÊci dotyczàcej roli i znaczenia Eko-innowacji
w rozwoju kraju/gospodarki; budowa wiedzy na temat procesu tworzenia/budowy Eko-innowacji (wdro˝enie technologii, BRD); poprawa
ÊwiadomoÊci w zakresie metod kalkulacji emisji/wp∏ywu na Êrodowisko (m.in. kalkulacja tzw. Êladu w´glowego – carbon footprint i Êladu
wodnego – water footprint).
www.dashofer.pl
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a) Dzia∏anie 2) Seminaria, kongresy, konferencje
Tematyka szczegó∏owa:
1) Innowacyjne technologie ekologiczne – przysz∏oÊciowy kierunek rozwoju biznesu (w czasach
kryzysu);
2) Innowacyjne technologie ekologiczne – instrumenty wsparcia;
3) Sposoby kalkulacji emisji/wp∏ywu na Êrodowisko – m.in. carbon footprint/ water footprint.
Grupa celowa: przedsi´biorcy zainteresowani wdra˝aniem innowacyjnych technologii, jednostki naukowo – badawcze.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.
b) Dzia∏anie 2) Szkolenia, warsztaty
Tematyka szczegó∏owa: uwarunkowania budowy Eko-innowacji.
Grupa celowa: aktywni uczestnicy
dzia∏ania a), obecni i przyszli przedsi´biorcy (np. studenci) zainteresowani wdra˝aniem innowacyjnych
technologii proekologicznych, jednostki naukowo-badawcze, podmioty i osoby zainteresowane zdobyciem praktycznych umiej´tnoÊci
w tym zakresie.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 2 000 tys. z∏.
II kategoria
Tematyka: Utrzymanie bogactwa
ró˝norodnoÊci biologicznej
Cel: Podniesienie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa na temat przyczyn oraz tempa zanikania siedlisk
i wymierania gatunków, znaczenia
ró˝norodnoÊci biologicznej dla jakoÊci ˝ycia cz∏owieka oraz utrzymania równowagi w Êrodowisku, jak
równie˝ potrzeb i sposobów jej zachowania.
a) Dzia∏anie 5) Rozwój bazy s∏u˝àcej edukacji ekologicznej
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa.
Zasi´g: co najmniej 3 województwa.
Alokacja Êrodków: 6 000 tys. z∏.
www.dashofer.pl

b) Dzia∏anie 2) Wydawnictwa
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa,
w tym podmioty zaanga˝owane
w proces ochrony ró˝norodnoÊci
biologicznej.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.

dujàce si´ na budow´ lub zakup
mieszkania w standardzie energooszcz´dnym lub pasywnym).
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.

c) Dzia∏anie 2) Seminaria, kongresy, konferencje
Grupa celowa: osoby zaanga˝owane w ochron´ ró˝norodnoÊci biologicznej.
Zasi´g: ogólnopolski.
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.

Tematyka: Inteligentne sieci energetyczne (dlaczego ISE w Polsce?).
Tematyka szczegó∏owa:
1) Struktura zu˝ycia energii;
2) IloÊç zu˝ytej energii;
3) Z jakiej energii korzystaç i kiedy? (OZE, konwencjonalna);
4) Kto to jest prosument?;
5) Inteligentne liczniki i dwukierunkowy przesy∏ informacji;
6) Bàdêmy nowoczeÊni i akceptujmy nowatorskie rozwiàzania ISE.
Cel: Zwi´kszenie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, uzyskanie akceptacji spo∏ecznej oraz spowodowanie
zmiany zachowaƒ mieszkaƒców
Polski w zakresie inteligentnych sieci energetycznych; ukazanie korzyÊci z wdro˝enia ISE dla: Êrodowiska,
bezpieczeƒstwa energetycznego kraju, konsumenta i prosumenta.

III kategoria
Tematyka: Budownictwo energooszcz´dne (dlaczego to ma sens?).
Cel: zwi´kszenie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i uÊwiadomienie
korzyÊci wynikajàcych z budownictwa w standardzie energooszcz´dnym lub pasywnym.
a) Dzia∏anie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa
(szczególnie osoby fizyczne decydujàce si´ na budow´ lub zakup
mieszkania w standardzie energooszcz´dnym lub pasywnym) lub alternatywnie – ogó∏ konsumentów
energii.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 4 000 tys. z∏.

IV kategoria

a) Dzia∏anie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno
– edukacyjne
Grupa celowa: Ogó∏ konsumentów
energii (w tym potencjalni prosumenci).
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 3 500 tys. z∏.

b) Dzia∏anie 2) Szkolenia
Grupa celowa: aktualni i potencjalni
projektanci i wykonawcy zainteresowani budownictwem w standardzie
energooszcz´dnym lub pasywnym.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 1 500 tys. z∏.

b) Dzia∏anie 2) Konferencje
Grupa celowa: Ogó∏ konsumentów
energii (w tym potencjalni prosumenci).
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.

c) Dzia∏anie 3) Realizacja filmów,
cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa
(szczególnie osoby fizyczne decy-

V kategoria
Tematyka: Ochrona Êrodowiska
w procesie wydobywania gazu
∏upkowego.
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Cel: Podniesienie ÊwiadomoÊci
spo∏eczeƒstwa w zakresie oddzia∏ywania procesu wydobywania gazu
∏upkowego na Êrodowisko naturalne.
a) Dzia∏anie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa
(szczególnie mieszkaƒcy terenów,
na których planowane prace zwiàzane z badaniem zasobów lub wydobywaniem gazu ∏upkowego).
Zasi´g: co najmniej 3 województwa.
Alokacja Êrodków: 3 000 tys. z∏.
b) Dzia∏anie 2) Konferencje
Grupa celowa: przedstawiciele samorzàdów, na terenie których planowane sà prace zwiàzane z badaniem
zasobów lub wydobywaniem gazu
∏upkowego.
Zasi´g: co najmniej 3 województwa.
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.
VI kategoria
Tematyka: Ochrona wód i gospodarka wodna
Cel: Podniesienie ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa w zakresie ochrony wód
i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
a) Dzia∏anie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).

Alokacja Êrodków: 3 000 tys. z∏.
b) Dzia∏anie 2) Seminaria, kongresy, konferencje
Grupa celowa: Êrodowiska zaanga˝owane w ochron´ wód i gospodark´ wodnà.
Zasi´g: ogólnopolski.
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.
VII kategoria
Tematyka: Sposoby wdra˝ania
nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi
Cel: zwi´kszenie skutecznoÊci wdra˝ania nowego modelu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Dzia∏anie 2) Seminaria, kongresy,
konferencje
Grupa celowa: podmioty zaanga˝owane w proces wdra˝ania nowego
modelu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 500 tys. z∏.
VIII kategoria
Tematyka: Gospodarka odpadami
komunalnymi, ochrona atmosfery
i klimatu, ochrona ró˝norodnoÊci
biologicznej oraz gospodarowanie
na obszarach prawnie chronionych;
ochrona Êrodowiska w procesie
gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarka wodna
Cel: Podniesienie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i zmiana zachowaƒ
spo∏ecznych w zakresie szeroko poj´tej ochrony Êrodowiska.

Dzia∏anie 4) Promocja zagadnieƒ
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska oraz edukacja prowadzona na
∏amach prasy
Grupa celowa: ogó∏ spo∏eczeƒstwa
(w tym osoby zaanga˝owane w dzia∏ania s∏u˝àce ochronie poszczególnych komponentów Êrodowiska).
Zasi´g: ogólnopolski (16 województw).
Alokacja Êrodków: 2 000 tys. z∏.
Dofinansowanie
NFOÂiGW w ramach niniejszego
konkursu przeznacza Êrodki na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w formie dotacji w ∏àcznej wysokoÊci
29 000 000,00 z∏.
Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsi´wzi´ç wynosi do
85% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.
Minimalna kwota dofinansowania
ze Êrodków NFOSiGW – 100 tys. z∏.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Nabór wniosków w ramach konkursu programu priorytetowego
„Edukacja ekologiczna” b´dzie si´
odbywaç w terminie od 24 wrzeÊnia 2012 r. do 8 paêdziernika 2012 r.
w Kancelarii NFOÂiGW.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■
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