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Szanowni Czytelnicy!
Witam w Nowym Roku
i z przyjemnoÊcià oddaj´
w Paƒstwa r´ce kolejny
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Wraz ze zmianà kalendarzy na rok 2007 r.
wesz∏y w ˝ycie nowe rozporzàdzenia
i ustawy regulujàce kwesti´ wysokoÊci,
naliczania i uiszczania op∏at przez podmioty
korzystajàce ze Êrodowiska. Na omówienie zaistnia∏ych zmian prawnych w zakresie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
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Wi´cej za korzystanie
ze Êrodowiska
Od 1 stycznia 2007 r. rosnà stawki
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Zmiana wynika nie z rozporzàdzenia, ale z obwieszczenia Ministra
Ârodowiska, zamieszczonego w Monitorze Polskim (MP z 2006 r. Nr 71,
poz. 714).
Uleg∏y podwy˝szeniu górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na 2007 rok
w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, którà korzystajàcy ze
Êrodowiska wnosi na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego:
1) górne jednostkowe stawki op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska,
zawarte w za∏àczniku nr 1 do
obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska zawarte
w za∏àczniku nr 2 do obwieszczenia.
poÊwi´ciliÊmy znacznà cz´Êç niniejszego
wydania serwisu. Informacje na ten temat
znajdà Paƒstwo nie tylko w dziale AktualnoÊci. T´ kwesti´ poruszamy tak˝e w artykule dotyczàcym naliczania stawek op∏at
i kar za odprowadzanie Êcieków i pobór wód
oraz w artykule omawiajàcym zagadnienie
op∏aty produktowej w 2007 r.
Szczególnej uwadze polecam artyku∏ dotyczàcy op∏at za usuwanie drzew i krzewów.
W artykule odpowiadamy na pytania, kiedy
usuni´cie drzewa lub krzewu wymaga
zezwolenia, co nale˝y zrobiç, aby uzyskaç
takie zezwolenie, jakie obowiàzujà terminy
uiszczania op∏at i jakie kary gro˝à za dzia∏anie bez koniecznego zezwolenia.

Kary
Wprowadzono wy˝sze kary za zanieczyszczanie Êrodowiska. Podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi
op∏aty podwy˝szone w przypadku
braku wymaganego pozwolenia na:
1) wprowadzanie do powietrza
gazów lub py∏ów;
2) pobór wód lub wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi.
Do koƒca grudnia 2006 r. op∏aty podwy˝szone za korzystanie ze Êrodowiska by∏y o 100% wy˝sze od normalnych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska. W 2007 i 2008 r. trzeba b´dzie
p∏aciç o 200% wi´cej. Od 2009 r.
op∏aty b´dà wynosi∏y o 500% wi´cej.
Pomiar emisji
zanieczyszczeƒ
Op∏aty za zanieczyszczanie powietrza przez samochody i maszyny
robocze wnosi si´ na konto urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego dla
siedziby firmy. Natomiast op∏aty za
Zach´cam do lektury bie˝àcego wydania
i licz´, ˝e treÊç artyku∏ów oka˝e si´
Paƒstwu przydatna. Dzi´kuj´ za nades∏ane
przez Paƒstwa sugestie dotyczàce serwisu.
Nasi eksperci czekajà na kolejne Paƒstwa
pytania i sugestie, które pozwolà na bie˝àco
dostosowywaç serwis do Paƒstwa potrzeb.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer
Aleksandra Morawiec
Redaktor odpowiedzialna
e-mail: morawiec@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 84
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zanieczyszczenia ze êróde∏ stacjonarnych (np. z kot∏ów centralnego
ogrzewania) wnosi si´ na konto
urz´du w∏aÊciwego dla miejsca,
w którym znajduje si´ taka instalacja. Od 29 lipca 2007 r. firmy, które
majà obowiàzek prowadziç pomiary
emisji zanieczyszczeƒ do Êrodowiska albo muszà zapewniaç odpowiednie warunki korzystania ze
Êrodowiska, b´dà musia∏y wykonywaç pomiary w laboratoriach spe∏niajàcych odpowiednie warunki,
czyli majàcych certyfikat systemu
jakoÊci albo certyfikat akredytacji
(zgodnie z Ustawà o systemie oceny

zgodnoÊci). Obowiàzkowe b´dà wi´c
dla nich uprawnienia do badania
odpowiednich w∏aÊciwoÊci substancji i preparatów zgodnie z Ustawà
o substancjach i preparatach chemicznych. W przypadku gdy dana
instalacja wymaga prowadzenia pomiarów ciàg∏ych, prowadzàcy jà
(w∏aÊciciel, u˝ytkownik) powinien
zapewniç automatyczny zapis wyników tych pomiarów.
Pozwolenie zintegrowane
Nast´pna grupa przedsi´biorstw
musi uzyskaç do 30 kwietnia 2007 r.

pozwolenia zintegrowane dla swoich instalacji. Pozwolenia trzeba uzyskaç dla pieców koksowniczych,
niektórych sk∏adowisk, wielu zak∏adów metalurgicznych, m.in. niektórych kuêni, zak∏adów galwanizerskich, odlewni, a tak˝e instalacji do
powierzchniowej obróbki metali
lub tworzyw sztucznych. Wskazany
termin dotyczy zak∏adów, które
rozpocz´∏y produkcj´ przed 31 paêdziernika 2000 r. OkreÊla go rozporzàdzenie w sprawie póêniejszych
terminów do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (Dz.U. z 2003 r.
Nr 177, poz. 1736).
■

Nowe prawo
Jakie akty prawne
zwiàzane z op∏atami za
korzystanie ze Êrodowiska
wesz∏y w ˝ycie
1 stycznia 2007 roku?

➢

➢ Op∏ata produktowa: wzór rocznego sprawozdania
1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 23 listopada
2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty produktowej
(Dz.U. Nr 226, poz. 1654).
➢ Op∏ata produktowa: stawki
op∏at
1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie stawek op∏at
produktowych (Dz.U. Nr 225,
poz. 1645).
➢ Op∏ata produktowa: wzór sprawozdania
1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru
sprawozdania o wielkoÊciach
wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów,
osiàgni´tych wielkoÊcich odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at
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➢

➢

➢

➢

produktowych (Dz.U. Nr 220,
poz. 1611).
POÂ: stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2007
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika
2006 r. w sprawie wysokoÊci
stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na rok 2007
(M.P. z 17 paêdziernika 2006 r.
Nr 71, poz. 714).
Biopaliwa: 1 stycznia 2007 r.
wejdzie w ˝ycie Ustawa z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw (Dz.U. z 2006 r.
Nr 169, poz. 1200).
Prawo wodne: stawki op∏at
eksploatacyjnych
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 listopada 2006 r.
w sprawie wysokoÊci stawek
nale˝noÊci za korzystanie ze
Êródlàdowych dróg wodnych
oraz Êluz i pochylni na rok 2007
(M.P. Nr 85, poz. 868).
Prawo geologiczne i górnicze:
stawki op∏at eksploatacyjnych
1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 17 listopada
2006 r. w sprawie stawek op∏at
eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 214,
poz. 1574).
Prawo geologiczne i górnicze:
zmiana ustawy
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1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie Ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. Nr 190, poz. 1399).
Biopaliwa:
Ustawa o biokompo➢
nentach i biopaliwach ciek∏ych
1 stycznia 2007 r. wchodzi
w ˝ycie Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciek∏ych (Dz.U.
Nr 169, poz. 1199).
Projekt
Dnia 19 grudnia 2006 r. Rada Ministrów przyj´∏a projekt ustawy
o zapobieganiu i naprawie szkód
w Êrodowisku, przed∏o˝ony przez
Ministra Ârodowiska.
Nowe przepisy majà zapewniç realizacj´ za∏o˝enia, ˝e zanieczyszczajàcy Êrodowisko powinien za to
zap∏aciç. Projekt ustawy okreÊla zasady odpowiedzialnoÊci za napraw´
takich szkód. Z powodu niewywiàzywania si´ sprawców zanieczyszczeƒ z tego obowiàzku instytucje
publiczne ponoszà straty w wysokoÊci od 25 do 125 mln z∏ rocznie.
Nowe prawo przewiduje, ˝e osoby
poszkodowane lub inne zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) b´dà mog∏y zg∏aszaç zaistwww.dashofer.pl
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nia∏e szkody do organów ochrony
Êrodowiska. W przypadku, gdy nie
b´dzie mo˝na rozpoznaç sprawcy
lub nie b´dzie mo˝na wobec niego
rozpoczàç egzekucji, naprawà szkody
zajmie si´ wojewoda. Na nim
b´dzie cià˝yç równie˝ obowiàzek

podj´cia dzia∏aƒ w przypadku wystàpienia zagro˝enia ˝ycia lub
zdrowia ludzi albo pojawienia si´
nieodwracalnych szkód w Êrodowisku. JeÊli zagro˝enie zostanie
wywo∏ane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem

odpowiedzialnym b´dzie Minister
Ârodowiska.

korzystania ze Êrodowiska.

➢ urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊ-

Do zadaƒ G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska b´dzie nale˝eç prowadzenie rejestru zagro˝eƒ
i szkód w Êrodowisku.
■

Wa˝ne terminy
31 stycznia 2007 r. nale˝y uiÊciç
pó∏rocznà op∏at´ za korzystanie ze
Êrodowiska w II pó∏roczu 2006 r. za:
1) wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza,
2) wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi,
3) pobór wód,
4) sk∏adowanie odpadów (dotyczy
sk∏adowisk).
Op∏at´ nale˝y uiÊciç na rachunek
w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego za emisj´ z silników do w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego
ze wzgl´du na miejsce rejestracji
podmiotu, pozosta∏e op∏aty do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce

Do 31 stycznia 2007 r. wszyscy
korzystajàcy ze Êrodowiska majà
obowiàzek przedstawiç wykaz z informacjami wykorzystywanymi
do ustalenia op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska w poprzednim
pó∏roczu. Wykaz nale˝y z∏o˝yç do
➢ urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
rejestracji podmiotu – za emisj´
z silników,
➢ WIOÂ – tylko op∏aty za emisj´
do powietrza, pobór wody, Êcieki,
➢ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) – tylko op∏aty za
sk∏adowanie odpadów,

ciwego ze wzgl´du na miejsce
korzystania ze Êrodowiska –
pozosta∏e op∏aty.
Do 15 lutego 2007 r. podmioty prowadzàce stacje demonta˝u pojazdów
wycofanych z eksploatacji majà
obowiàzek z∏o˝yç roczne sprawozdanie do NFOÂiGW oraz wojewody.
28 lutego 2007 r. up∏ywa termin
uiszczania op∏aty rocznej na 2007 r.
przez podmioty wpisane do rejestru
wprowadzajàcego sprz´t elektryczny.
Op∏at´ wnosi si´ na odr´bny rachunek GIOÂ.
■

Porady prawne
Sprz´t elektryczny i elektroniczny – op∏aty rejestrowe
i zabezpieczenie finansowe
Obowiàzek rejestracji podmiotów
uczestniczàcych w systemie gospodarki zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym zosta∏
na∏o˝ony na Paƒstwa cz∏onkowskie w Dyrektywie 2002/96/EC
z dnia 27 stycznia 2003 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (WEEE).
Ustawa o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym z dnia
29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495) dokonuje transpozycji powy˝szej dyrektywy do prawa polskiego. Wesz∏a ona w ˝ycie
21 paêdziernika 2005 r., przy czym
wiele przepisów wejdzie w terminie
póêniejszym, np. 1 stycznia 2008 r.
– w zakresie uzyskiwania poziomów
www.dashofer.pl

odzysku i recyklingu, 1 stycznia
2009 r. – w zakresie zaliczania ponownego u˝ycia zu˝ytego sprz´tu
do poziomów odzysku i recyklingu.
Ustawa ta, podobnie jak dyrektywa
2002/96/WE, wprowadza zasad´ rozszerzonej odpowiedzialnoÊci producenta, tzn. producent jest odpowiedzialny nie tylko za odpady, które
powstajà w trakcie procesu produkcyjnego, ale równie˝ za te, które
powstajà z produktów po zakoƒczeniu ich u˝ytkowania.
WA˚NE!
Ustawa okreÊla:
1) wymagania, jakim powinien
odpowiadaç sprz´t elektroniczny
i elektryczny,

2) zasady post´powania ze zu˝ytym sprz´tem w celu zapewnienia
ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi,
3) stawia za cel ograniczenie iloÊci
odpadów powsta∏ych ze sprz´tu
oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku
i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.
Ustawa zawiera kilka definicji,
okreÊla np. sprz´t jako urzàdzenia,
których prawid∏owe dzia∏anie jest
uzale˝nione od dop∏ywu pràdu
elektrycznego lub od obecnoÊci pól
elektromagnetycznych, oraz mogàce
s∏u˝yç do wytwarzania, przesy∏u lub
pomiaru pràdu elektrycznego lub
pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do u˝ytku przy napi´ciu
elektrycznym nieprzekraczajàcym
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1 000 V dla pràdu zmiennego oraz
1 500 V dla pràdu sta∏ego, zaliczone
do grup sprz´tu okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do ustawy. Grupy tego
sprz´tu sà nast´pujàce:
1) Wielkogabarytowe urzàdzenia
gospodarstwa domowego;
2) Ma∏ogabarytowe urzàdzenia
gospodarstwa domowego;
3) Sprz´t teleinformatyczny i telekomunikacyjny;
4) Sprz´t audiowizualny;
5) Sprz´t oÊwietleniowy;
6) Narz´dzia elektryczne i elektroniczne, z wyjàtkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz´dzi przemys∏owych;
7) Zabawki, sprz´t rekreacyjny
i sportowy;
8) Przyrzàdy medyczne, z wyjàtkiem wszystkich wszczepialnych i ska˝onych produktów;
9) Przyrzàdy do nadzoru i kontroli;
10) Automaty do wydawania.

w zakresie:
1) wprowadzania sprz´tu,
2) zbierania zu˝ytego sprz´tu,
3) przetwarzania,
4) recyklingu,
5) innych ni˝ recykling procesów
odzysku
sà zobowiàzani z∏o˝yç do G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska wniosek o wpis do rejestru.
Z kolei organizacja odzysku sprz´tu
elektrycznego sk∏ada ww. wniosek
w terminie 14 dni od uzyskania
wpisu do KRS. Gdy przedsi´biorca
wykonuje dzia∏alnoÊç w wi´cej ni˝
jednym zakresie, wymagane jest
z∏o˝enie tylko jednego wniosku, ale
musi on zawieraç wszystkie wymagane prawem dane dla wniosków
o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
Roczny obrót netto*
wprowadzajàcego
sprz´t

dokonuje si´ na odr´bny rachunek
G∏ównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska. Funkcjonowanie w Rejestrze przedsi´biorcy z tej grupy
wymaga wp∏aty op∏aty rocznej
w terminie do koƒca lutego ka˝dego
roku, z tym ˝e nie uiszcza si´ jej
w roku, w którym zosta∏a dokonana
op∏ata rejestracyjna.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawek
op∏aty rejestrowej oraz op∏aty rocznej z dnia 19 stycznia 2006 r. (Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 139) okreÊla
wysokoÊç stawki op∏aty rejestrowej
oraz wysokoÊç stawki op∏aty rocznej. Zgodnie z za∏àcznikiem „Zu˝yty
sprz´t elektryczny i elektroniczny. Op∏ata rejestrowa; WysokoÊç
stawki op∏aty rejestrowej oraz
wysokoÊç stawki op∏aty rocznej”
op∏aty te wynoszà:

Stawki op∏aty rejestrowej i op∏aty
rocznej [z∏]
dla mikrodla pozosta∏ych
przedsi´biorców przedsi´biorców

Do ka˝dej z tych grup zosta∏y przyk∏adowo wskazane rodzaje sprz´tu.

Lp.

Rejestr

1

poni˝ej 500 000 z∏

2

od 500 000 z∏ do 5 000 000 z∏ 100

2 000

3

powy˝ej 5 000 000 z∏

7 500

W Rozdziale 2. ustawy znajdujà si´
obowiàzki Inspekcji Ochrony Ârodowiska. Jednym z nich jest prowadzenie rejestru. Z przepisów wynikajà obowiàzki zarówno dla organu
prowadzàcego rejestr, jak i podmiotów bioràcych udzia∏ w systemie
gospodarowania zu˝ytym sprz´tem
elektrycznym i elektronicznym.
Rejestr obejmuje nast´pujàce dane:
1) wprowadzajàcych sprz´t;
2) zbierajàcych zu˝yty sprz´t;
3) prowadzàcych zak∏ady przetwarzania;
4) prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie recyklingu;
5) prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie innych ni˝ recykling
procesów odzysku;
6) organizacji odzysku sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
Przedsi´biorcy wskazani w pkt 1-5,
przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci

4

50

200

500

* Przez roczny obrót netto rozumie si´ obrót netto ze sprzeda˝y sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.

6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru
wniosku o wpis do rejestru oraz
wzoru wniosku o zmian´ wpisu do
rejestru, a tak˝e sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr. 6, poz. 38)
przedstawia wzory wniosków dla
poszczególnych rodzajów podmiotów podlegajàcych przepisom ustawy. Wniosek mo˝e byç przekazany
w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Status przedsi´biorcy okreÊla si´
zgodnie z rozdzia∏em 7. (art. 104-107)
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Op∏aty rejestrowe
i zabezpieczenia
finansowe

Zabezpieczenie finansowe

Wpis do rejestru odbywa si´ pod
warunkiem uiszczenia op∏aty przez
wprowadzajàcego sprz´t. Wp∏aty
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Op∏aty te stanowià koszt uzyskania
przychodu przedsi´biorcy zgodnie
z art. 23 ust. 1, pkt 16c Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16
ust. 1, pkt 19c Ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych.

Wprowadzajàcy sprz´t w przypadku:
1) niezawarcia umowy z organizacjà odzysku sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
2) wygaÊni´cia lub rozwiàzania
www.dashofer.pl
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umowy z organizacjà odzysku
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
3) otwarcia likwidacji lub og∏oszenia upad∏oÊci organizacji
odzysku sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego
jest zobowiàzany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany
rok kalendarzowy, przeznaczonego
na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu,
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu
pochodzàcego z gospodarstw domowych, powsta∏ego z tego samego
rodzaju sprz´tu, okreÊlonego w za∏àczniku nr 1 do ustawy, który zosta∏
przez niego wprowadzony.
Podstaw´ obliczenia wysokoÊci zabezpieczenia finansowego stanowi
w przypadku:
1) wprowadzajàcego sprz´t, który
nie jest wpisany do rejestru –
masa sprz´tu, który zamierza
wprowadziç w danym roku kalendarzowym;
2) wprowadzajàcego sprz´t wpisanego do rejestru – masa sprz´tu
wprowadzonego w poprzednim
roku kalendarzowym.
WA˚NE!
WysokoÊç zabezpieczenia finansowego oblicza si´ jako iloczyn stawki
op∏aty produktowej, dotyczàcej
recyklingu zu˝ytego sprz´tu, oraz
masy sprz´tu w kg.
UWAGA!
Stawki op∏at produktowych zosta∏y
okreÊlone w za∏àczniku do Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
szczegó∏owych stawek op∏at produktowych dla sprz´tu (Dz.U. Nr. 19,
poz. 152), które b´dzie obowiàzywaç z dniem 1 stycznia 2008 r. Do
obliczania zabezpieczenia finansowego stawki op∏at z tego rozporzàdzenia stosuje si´ ju˝ od 1 stycznia 2006 r. stawki:
➢ dla grupy 5 rodzaje 205 sprz´tu
z za∏. nr 1 do ustawy – 18 z∏otych za 1 kg sprz´tu,
www.dashofer.pl

➢ dla pozosta∏ych grup sprz´tu z za∏.
nr 1 do ustawy – 1,8 z∏otych za
1 kg sprz´tu.
Zabezpieczenie finansowe mo˝e
mieç form´:
1) depozytu wp∏acanego na odr´bny
rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej;
2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wprowadzajàcego sprz´t za niewykonanie obowiàzku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym
recyklingu, i unieszkodliwiania
zu˝ytego sprz´tu oraz z∏o˝enia
polisy lub innego dokumentu
potwierdzajàcego zawarcie tej
umowy do Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;
3) gwarancji bankowej z∏o˝onej do
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, o której mowa
w pkt 2, albo gwarancja bankowa,
o której mowa w pkt 3, powinny
stwierdzaç, ˝e w przypadku niewykonywania obowiàzku zbierania,
przetwarzania, odzysku, w tym
recyklingu, i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu, zak∏ad ubezpieczeƒ
albo bank ureguluje zobowiàzania
na rzecz Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia finansowego w formie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej lub gwarancji
bankowej gwarantem mo˝e byç
wy∏àcznie instytucja finansowa
upowa˝niona do gwarantowania
d∏ugu celnego. Wskazanie tych
instytucji okreÊla Rozporzàdzenie
Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielenia gwarancji sk∏adanych jako
zabezpieczenie pokrycia kwot wy-

nikajàcych z d∏ugów celnych (Dz.U.
Nr. 194, poz. 1987).
Post´powanie rejestrowe
– dalsze kroki
Dokonanie wpisu do rejestru wià˝e
si´ z nadaniem numeru rejestrowego,
który wprowadzajàcy powinien
umieszczaç na fakturach i innych dokumentach sporzàdzanych w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
W przypadku zakoƒczenia dzia∏alnoÊci, przedsi´biorca jest zobowiàzany z∏o˝yç do G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska w terminie
7 dni od dnia trwa∏ego zaprzestania
wykonywania tej dzia∏alnoÊci wniosek o wykreÊlenie z rejestru. Ustawa
przewiduje równie˝ wykreÊlenie
przedsi´biorcy z rejestru dokonywane z urz´du, w drodze decyzji
GIOÂ w przypadku:
1) nieuiszczenia przez wprowadzajàcego sprz´t sta∏ej op∏aty rocznej,
2) cofni´cia lub wygaÊni´cia decyzji zwiàzanej z gospodarkà
odpadami,
3) niewniesienia zabezpieczenia
finansowego w wymaganej wysokoÊci.
Obowiàzki wprowadzajàcego sprz´t
sà nast´pujàce:
1) Umieszczaç numer rejestrowy
na fakturach i innych dokumentach sporzàdzanych w zwiàzku
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
2) Do∏àczyç do tego sprz´tu informacj´ dotyczàcà:
a) zakazu umieszczania zu˝ytego sprz´tu ∏àcznie z innymi
odpadami, wraz z wyjaÊnieniem znaczenia oznakowania,
którego wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 3 do ustawy,
b) potencjalnych skutków dla
Êrodowiska i zdrowia ludzi
wynikajàcych z obecnoÊci
sk∏adników niebezpiecznych
w sprz´cie,
c) masy sprz´tu,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

6

nego sprz´tu oraz obliczaç osiàgliwiania zu˝ytego sprz´tu pochoa tak˝e jest zobowiàzany inforni´te poziomy odzysku i recykdzàcego z gospodarstw domomowaç o:
lingu zu˝ytego sprz´tu na podwych.
a) systemie zbierania zu˝ytego
stawie dodatkowej ewidencji
9) Wprowadzajàcy sprz´t inny ni˝
sprz´tu;
oraz zaÊwiadczeƒ o zu˝ytym
przeznaczony dla gospodarstw
b) roli, jakà gospodarstwo dosprz´cie i te dokumenty przedomowych jest zobowiàzany
mowe spe∏nia w przyczyniachowywaç przez 5 lat, liczàc od
do zorganizowania i sfinansoniu si´ do ponownego u˝ycia
koƒca roku kalendarzowego,
wania zbierania, przetwarzania,
i odzysku, w tym recyklingu,
którego dotyczà.
odzysku, w tym recyklingu,
zu˝ytego sprz´tu.
i unieszkodliwiania zu˝ytego 12) Zapewniç sieç zak∏adów przeUmieÊciç na sprz´cie oznakotwarzania o zdolnoÊciach przesprz´tu pochodzàcego od u˝ytwanie, którego wzór jest okreÊtwórczych umo˝liwiajàcych
kowników innych ni˝ gospolony w za∏àczniku nr 3 do ustawy.
przetworzenie zebranego zu˝ydarstwa domowe:
Sporzàdzaç i przedk∏adaç G∏ówtego sprz´tu, obejmujàcà terya) powsta∏ego ze sprz´tu wpronemu Inspektorowi Ochrony
torium kraju.
wadzonego przez niego na
Ârodowiska, w terminie do 15 dnia
terytorium kraju po dniu 13) Sporzàdziç i przed∏o˝yç G∏ówmiesiàca nast´pujàcego po kwarnemu Inspektorowi Ochrony
13 sierpnia 2005 r.;
tale, w którym nastàpi∏o wproÂrodowiska, w terminie do dnia
b) powsta∏ego ze sprz´tu wprowadzenie sprz´tu, sprawozda31 marca ka˝dego roku, wykaz
wadzonego przez niego na
nia o iloÊci i masie wprowadzozak∏adów przetwarzania, które
terytorium kraju do dnia
nego sprz´tu, z podzia∏em na
tworzy∏y jego sieç zak∏adów
13 sierpnia 2005 r., je˝eli zugrupy i rodzaje sprz´tu, okreÊprzetwarzania, zawierajàcego
˝yty sprz´t jest zast´powany
lone w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
dane wskazane w ustawie.
przez sprz´t tego samego
z wyszczególnieniem danych
rodzaju, co sprz´t dostarczony 14) Wprowadzajàcy sprz´t okreÊo rodzaju i masie baterii i akulony w grupie 5. rodzaje 2-5,
przez tego wprowadzajàcego,
mulatorów stosowanych na pow za∏àczniku nr 1 do ustawy jest
przy czym finansowanie zbietrzeby dzia∏ania sprz´tu.
zobowiàzany do przekazania,
rania, przetwarzania, odzysku,
Mo˝e przekazaç sprzedawcom
w drodze umowy, organizacji
w tym recyklingu, i unieszkoddetalicznym i sprzedawcom
odzysku sprz´tu elektrycznego
liwiania tego sprz´tu mo˝e
hurtowym informacj´ o wysoi elektronicznego obowiàzków
byç równie˝ ponoszone przez
koÊci kosztów gospodarowania
okreÊlonych w ustawie, z wy∏àjego u˝ytkownika w zakresie
odpadami, obejmujàcych koszty
czeniem obowiàzków wskazaokreÊlonym w umowie zawarzbierania, przetwarzania, recyknych w ustawie.
tej mi´dzy wprowadzajàcym
lingu albo innego ni˝ recykling
sprz´t i u˝ytkownikiem.
procesu odzysku i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu.
10) Wprowadzajàcy sprz´t jest zoboObowiàzki u˝ytkownika
wiàzany do sporzàdzenia i przedOpracowaç przeznaczonà dla
sprz´tu
∏o˝enia G∏ównemu Inspektoprowadzàcych zak∏ady prze1) U˝ytkownik sprz´tu przeznarowi Ochrony Ârodowiska:
twarzania informacj´, dotyczàcà
czonego dla gospodarstw doa) do 30 dnia miesiàca nast´puponownego u˝ycia i przetwamowych jest zobowiàzany do
jàcego po kwartale sprawozdarzania zu˝ytego sprz´tu, w teroddania zu˝ytego sprz´tu zbienia o masie zu˝ytego sprz´tu
minie 12 miesi´cy od dnia wprorajàcemu zu˝yty sprz´t.
zebranego, poddanego przewadzenia nowego typu sprz´tu.
twarzaniu, odzyskowi, w tym 2) Zabrania si´ umieszczania zu˝yPrzekazaç prowadzàcemu zak∏ad
tego sprz´tu ∏àcznie z innymi
recyklingowi, oraz unieszprzetwarzania informacj´, o któodpadami.
kodliwianiu;
rej mowa w pkt 6, w terminie
b) do dnia 31 marca po roku,
7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
w którym nastàpi∏o zebranie Ustawa reguluje równie˝ obowiàzki:
o udzielenie informacji.
lub odzysk, w tym recykling, ➢ zbierajàcego zu˝yty sprz´t,
Wprowadzajàcy sprz´t przezzu˝ytego sprz´tu, sprawoz- ➢ prowadzàcego zak∏ad przetwanaczony dla gospodarstw domodania o osiàgni´tych poziowych jest zobowiàzany do zorrzania,
mach zbierania, odzysku ➢ prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zaganizowania i sfinansowania
i recyklingu zu˝ytego sprz´tu.
odbierania od prowadzàcych
kresie recyklingu oraz prowadzàpunkty zbierania zu˝ytego 11) Prowadziç dodatkowà ewidencego dzia∏alnoÊç w zakresie innych
cj´ obejmujàcà informacje dotysprz´tu, przetwarzania, odzysku,
ni˝ recykling procesów odzysku.
czàce iloÊci i masy wprowadzow tym recyklingu, i unieszkodPaulina Grabowska
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www.dashofer.pl

Nr 1/2007

Porady prawne
Stawki op∏at i kar za odprowadzanie Êcieków i pobór wód w 2007 r.
Do 31 stycznia 2007 r. ka˝dy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
jest zobowiàzany przekazaç informacj´ i wnieÊç op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska do Urz´du
Marsza∏kowskiego. Osoby fizyczne, nieb´dàce przedsi´biorcami,
ponoszà op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód.
Ka˝dy przedsi´biorca ustala op∏aty
we w∏asnym zakresie i wnosi je na
rachunek Urz´du Marsza∏kowskiego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce korzystania ze Êrodowiska.
Op∏aty ustala si´ wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym
korzystanie ze Êrodowiska mia∏o
miejsce. Op∏aty za pobór wody
i wprowadzanie Êcieków wnosi si´
do koƒca miesiàca nast´pujàcego
po up∏ywie ka˝dego pó∏rocza, zaÊ
op∏at´ zrycza∏towanà za odprowadzanie Êcieki, pochodzàce z chowu
lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych, wnosi si´ w terminie do 30
czerwca za okres od 1 maja poprzedniego roku do 30 kwietnia roku,
w którym wnosi si´ op∏at´. Podmioty
w terminach wnoszenia op∏at przedk∏adajà marsza∏kowi województwa
wykazy zawierajàce informacje
i dane o zakresie korzystania ze
Êrodowiska, wykorzystane do ustalenia wysokoÊci op∏at. Ten sam wykaz nale˝y przekazaç wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska. WysokoÊç op∏at za pobór wód
zale˝y od iloÊci i jakoÊci pobranej
wody oraz od tego, czy pobrano wod´
powierzchniowà czy podziemnà,
a tak˝e od jej przeznaczenia. Je˝eli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska prowadzi pomiar iloÊci wody
uzdatnionej ró˝nymi sposobami, za
pomocà przyrzàdów spe∏niajàcych
wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy –
www.dashofer.pl

Prawo o miarach, op∏aty ustala si´
z uwzgl´dnieniem iloÊci wody
uzdatnionej poszczególnymi sposobami.
WysokoÊç op∏aty za wprowadzenie Êcieków zale˝y od:
➢ Rodzaju substancji – przez substancje zawarte w Êciekach rozumie si´ tak˝e substancje wyra˝one jako wskaêniki zawartych
w Êciekach ich iloÊci, rodzaju
Êcieków;
➢ Temperatury wód (w przypadku
wód ch∏odniczych);
➢ WielkoÊci, rodzaju i sposobu
zagospodarowania terenu, z którego Êcieki sà odprowadzane –
w odniesieniu do wód opadowych lub roztopowych, uj´tych
w systemy kanalizacji (z wyjàtkiem kanalizacji ogólnosp∏awowej), pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemys∏owych i sk∏adowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwa∏ej nawierzchni;
➢ Rodzaju substancji zawartych
w Êciekach i ich iloÊci albo od
wielkoÊci produkcji ryb innych
ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub
hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
Naliczanie op∏at
Podmiot wprowadzajàcy do wód
lub ziemi mieszanin´ Êcieków powsta∏ych w zwiàzku z prowadzonà
przez niego dzia∏alnoÊcià handlowà,
przemys∏owà, sk∏adowà, transportowà lub us∏ugowà ze zmierzonà
iloÊcià Êcieków pochodzàcych od
innego podmiotu, ustala op∏at´ jako
sum´ op∏at za poszczególne rodzaje
Êcieków, uwzgl´dniajàc ich iloÊci
i rodzaje oraz okreÊlone dla nich
wspó∏czynniki ró˝nicujàce. W przy-

padku wprowadzania do wód lub
do ziemi Êcieków przemys∏owych
lub komunalnych innych ni˝ bytowe,
do op∏aty ustalonej wed∏ug poni˝szego opisu, dolicza si´ op∏at´ za
inne substancje zawarte w Êciekach.
Op∏aty za Êcieki wprowadzane do
wód lub do ziemi za substancje
wyra˝one jako wskaênik BZT5 –
pi´ciodobowego biochemicznego
zapotrzebowania tlenu, ChZT –
chemicznego zapotrzebowania tlenu,
zawiesiny ogólnej, sumy jonów
chlorków i siarczanów, ustala si´,
bioràc pod uwag´ wskaênik, który
powoduje op∏at´ najwy˝szà.
Op∏at´ za wody opadowe i roztopowe
ponosi si´ w postaci zrycza∏towanej – za powierzchni´ utwardzonego terenu. OkreÊlenie wielkoÊci
powierzchni, na podstawie której
obliczamy op∏at´ za wody opadowe
i roztopowe, nast´puje w oparciu
o ewidencj´ gruntów i budynków.
Op∏at´ za Êcieki odprowadzane
z chowu lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych ponosi si´
za substancje wyra˝one wskaênikiem pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu
oraz zawiesiny ogólnej lub w formie
rycza∏tu za ka˝de 100 kg przyrostu
masy ryb innych ni˝ ∏ososiowate
lub innych organizmów w ciàgu
roku, przy produkcji powy˝ej 1500 kg
z 1 ha powierzchni u˝ytkowej stawu.
Kto mo˝e byç zwolniony
z wnoszenia op∏aty?
Niektóre podmioty mogà byç zwolnione z ponoszenia op∏at i dzieje
si´ tak, gdy pobór wody jest:
➢ wykorzystywany na potrzeby
energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej iloÊci
wody, co najmniej nie gorszej
jakoÊci,
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➢ dokonywany na potrzeby prze➢

➢
➢

➢

➢

➢

rzutów wody,
powierzchniowej na potrzeby
zwiàzane z wytwarzaniem energii
cieplnej lub elektrycznej w cz´Êci
odpowiadajàcej iloÊci tej wody
odprowadzanej do odbiornika,
pod warunkiem, ˝e pobór ten
oraz odprowadzanie wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych sà zgodne
z pozwoleniem,
na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi u˝ytków
rolnych i gruntów leÊnych,
pochodzàcej z odwadniania
gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zak∏adów
górniczych,
na potrzeby wykorzystywania
odwiertów lub otworów strza∏owych do badaƒ sejsmicznych
przy u˝yciu p∏uczki wodnej,
na potrzeby funkcjonowania
pomp cieplnych oraz geotermii,
wykorzystujàcych energi´ wody
podziemnej, pod warunkiem
zwrotu do wód podziemnych
takiej samej iloÊci wody, co najmniej nie gorszej jakoÊci,
na potrzeby chowu lub hodowli

!

ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem, ˝e pobór
ten oraz odprowadzenie wykorzystywanej wody jest zgodne
z pozwoleniem.
Podobna sytuacja wyst´puje w przypadku Êcieków i z op∏at zwolnione
jest wprowadzanie:
➢ do ziemi – Êcieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na takie wykorzystanie,
➢ do wód lub do ziemi – wód ch∏odniczych i wód pochodzàcych
z obiegów ch∏odzàcych, je˝eli
ich temperatura nie przekracza
+26°C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku, gdy jest
ona wy˝sza ni˝ +26°C,
➢ do wód lub do ziemi – wód zasolonych je˝eli wartoÊç sumy jonów
chlorków i siarczanów w tych
wodach nie przekracza 500 mg/l,
➢ do wód lub do ziemi – wód wykorzystywanych na potrzeby
chowu i hodowli ryb ∏ososiowatych, pod warunkiem, ˝e iloÊç
i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekracza wartoÊci

okreÊlonych w warunkach wprowadzania Êcieków do wód,
➢ do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu
i hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych
ryb lub tych organizmów w ciàgu
roku nie przekracza 1500 kg z 1 ha
powierzchni u˝ytkowej stawu.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia
na pobór wód lub wprowadzenie
Êcieków do wód lub do ziemi ponosi op∏aty podwy˝szone o 200%
w latach 2007-2008, natomiast 500%
od 1 stycznia 2009 r.
Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
dopuszcza zwolnienie z obowiàzku
wnoszenia op∏aty podmiotu, u którego
ta op∏ata nie przekracza 400 z∏ za
pobór wód i wprowadzanie Êcieków.
Przypominamy Paƒstwu o obowiàzku
wniesienia do dnia 31 stycznia
2007 r. op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Zbigniew Bieƒko

Temat numeru

Op∏aty za usuni´cie drzewa lub krzewu
Zieleƒ w otoczeniu cz∏owieka zajmuje miejsce szczególne i dlatego
podlega szczególnej ochronie. Usuni´cie drzew lub krzewów liczàcych
powy˝ej 5 lat wymaga zezwolenia
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta (wzgl´dnie konserwatora
zabytków w przypadku terenów
zabytkowych). Nie ma znaczenia,
czy sà to samosiejki lub roÊliny
obumar∏e rosnàce we w∏asnym
ogródku, czy na terenie nieruchomoÊci. Warto zatem zapoznaç si´
z podstawowymi zasadami obowiàzujàcymi wszystkich, którzy zamierzajà usunàç drzewo lub krzew.
Wyci´cie drzewa wià˝e si´ zazwyczaj z koniecznoÊcià uzyskania
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zgody w∏aÊciwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszà jednak spe∏niç ten obowiàzek.
Ustawa wprowadzi∏a bowiem pewne
zwolnienia.
WA˚NE!
Obowiàzku uzyskania zezwolenia
nie stosuje si´ do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wy∏àczeniem rosnàcych na terenie nieruchomoÊci
wpisanej do rejestru zabytków
oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody –
na obszarach nieobj´tych ochronà
krajobrazowà;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
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5) usuwanych w zwiàzku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) niszczàcych nawierzchni´ i infrastruktur´ drogowà, ograniczajàcych widocznoÊç na ∏ukach
i skrzy˝owaniach, z wy∏àczeniem rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków;
7) usuwanych na podstawie decyzji
w∏aÊciwego organu z obszarów
po∏o˝onych mi´dzy linià brzegu
a wa∏em przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano tras´
wa∏u przeciwpowodziowego,
z wa∏ów przeciwpowodziowych
i terenów w odleg∏oÊci mniejwww.dashofer.pl
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szej ni˝ 3 m od stopy wa∏u;
8) które utrudniajà widocznoÊç
sygnalizatorów i pociàgów,
a tak˝e utrudniajà eksploatacj´
urzàdzeƒ kolejowych albo powodujà tworzenie na torowiskach
zasp Ênie˝nych, usuwanych na
podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu;
9) stanowiàcych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji w∏aÊciwego organu.

7) wielkoÊç powierzchni, z której
zostanà usuni´te krzewy.

nych, ogó∏em przyj´ty w ustawie
bud˝etowej.

Wydanie zezwolenia na usuni´cie
drzew lub krzewów na obszarach
obj´tych ochronà krajobrazowà
w granicach parku narodowego albo
rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu
uznajàcego obszar za rezerwat
przyrody.

Oznacza to, ˝e usuni´cie drzew lub
krzewów, które nie mieszczà si´
w powy˝szym katalogu wyjàtków,
b´dzie wymagaç uzyskania zezwolenia.

JeÊli wnioskodawca nie jest w∏aÊcicielem, a jedynie posiadaczem
gruntu – do wniosku nale˝y do∏àczyç
równie˝ zgod´ w∏aÊciciela. JeÊli
wniosek sk∏ada spó∏ka, wniosek ten
powinien zostaç podpisany zgodnie
z reprezentacjà spó∏ki, a tak˝e
nale˝y do∏àczyç odpis z KRS.

Op∏at´ za usuni´cie drzew ustala
si´ na podstawie stawki zale˝nej od
obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku
drzewa. Stawki op∏at za usuwanie
drzew nie mogà przekraczaç za
jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm:
1) 270 z∏ – przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 z∏ – przy obwodzie od 26
do 50 cm;
3) 640 z∏ – przy obwodzie od 51
do 100 cm;
4) 1000 z∏ – przy obwodzie od
101 do 200 cm;
5) 1500 z∏ – przy obwodzie od
201 do 300 cm;
6) 2100 z∏ – przy obwodzie od
301 do 500 cm;
7) 2700 z∏ – przy obwodzie od
501 do 700 cm;
8) 3500 z∏ – przy obwodzie powy˝ej 700 cm.

Co nale˝y zrobiç, aby
uzyskaç zezwolenie?
1) Z∏o˝yç wniosek

2) UiÊciç op∏at´

Z art. 83 ust. 1 Ustawy o ochronie
przyrody wynika, ˝e usuni´cie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomoÊci wymaga zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta. Zezwolenie
na usuni´cie drzew lub krzewów
z nieruchomoÊci wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Zainteresowany
musi wi´c najpierw z∏o˝yç odpowiedni wniosek, który uruchamia
ca∏à procedur´ zmierzajàcà do wydania decyzji.

Wnioskodawca powinien uiÊciç
op∏at´ skarbowà oraz op∏at´ za usuni´cie drzewa.
a) Op∏ata skarbowa za z∏o˝enie
wniosku wynosi 5 z∏otych i ew.
50 gr. za ka˝dy za∏àcznik, natomiast za zezwolenie – 76 z∏otych.
b) Op∏aty za usuni´cie drzewa
nalicza i pobiera organ, który
zezwoli∏ na usuni´cie. WysokoÊç
wpisywana jest do zezwolenia.
Nie jest ona sta∏a. Ustala si´ jà
na podstawie stawki zale˝nej
od obwodu pnia oraz rodzaju
i gatunku drzewa. Stawka za
usuni´cie 1 m2 krzewu wynosi
200 z∏otych.

WA˚NE!
Wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawieraç:
1) imi´, nazwisko i adres albo
nazw´ i siedzib´ posiadacza
i w∏aÊciciela nieruchomoÊci;
2) tytu∏ prawny do w∏adania nieruchomoÊcià;
3) nazw´ gatunku drzewa lub
krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego
na wysokoÊci 130 cm;
5) przeznaczenie terenu, na którym roÊnie drzewo lub krzew;
6) przyczyn´ i termin zamierzonego
usuni´cia drzewa lub krzewu;
www.dashofer.pl

PAMI¢TAJ!
Op∏aty za drzewa usuni´te w uzdrowiskach z obszaru ochrony uzdrowiskowej, z nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków oraz
terenów zieleni sà podwy˝szone
o 100%.
Stawki za wyci´cie drzewa podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku waloryzacji o prognozowany
Êrednioroczny wskaênik wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyj-

Je˝eli drzewo rozwidla si´ na wysokoÊci poni˝ej 130 cm, ka˝dy pieƒ
traktuje si´ jako odr´bne drzewo.
Wydanie zezwolenia mo˝e byç
równie˝ uzale˝nione od przesadzenia drzew lub krzewów w inne
miejsce albo zastàpienia ich innymi
drzewami lub krzewami. W∏aÊciwy
organ administracji odracza, na
okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia op∏aty za
ich usuni´cie. Je˝eli przesadzone
albo posadzone w zamian drzewa
lub krzewy zachowa∏y ˝ywotnoÊç
po up∏ywie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie
zachowa∏y ˝ywotnoÊci z przyczyn
niezale˝nych od posiadacza nieruchomoÊci, nale˝noÊç z tytu∏u ustalonej op∏aty za usuni´cie drzew lub
krzewów podlega umorzeniu przez
organ w∏aÊciwy do naliczania i pobierania op∏at.
Termin uiszczenia op∏aty
Regu∏à jest, ˝e uiszczenie op∏aty
nast´puje w terminie 14 dni od dnia,
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w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç op∏aty sta∏a si´ ostateczna.
W przypadku nieterminowego uiszczenia op∏aty, pobiera si´ odsetki
za zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek
pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiàzaƒ podatkowych.
PAMI¢TAJ!
Na wniosek, z∏o˝ony w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym decyzja, sta∏a si´
ostateczna, op∏at´ mo˝na roz∏o˝yç
na raty lub przesunàç termin jej
p∏atnoÊci na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 lata, je˝eli przemawia za tym
sytuacja materialna wnioskodawcy.
Decyzje w sprawach roz∏o˝enia
op∏aty na raty lub przesuni´cia
terminu p∏atnoÊci podejmuje organ
wydajàcy zezwolenie na usuni´cie
drzew lub krzewów. Je˝eli zaleg∏oÊci w p∏atnoÊci rat wyniosà równowartoÊç trzech kolejnych rat,
uiszczenie op∏aty staje si´ wymagane w ca∏oÊci.
Kiedy nie jest
obowiàzkowe
wniesienie op∏aty?
Aby uniknàç obowiàzku wnoszenia
op∏aty, wnioskodawca powinien
udowodniç, ˝e znajduje si´ w wy∏àczeniach wskazanych w art. 86
Ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym nie pobiera si´ op∏at
za usuni´cie drzew:
1) na których usuni´cie nie jest
wymagane zezwolenie;
2) na których usuni´cie osoba fizyczna uzyska∏a zezwolenie na
cele niezwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) je˝eli usuni´cie jest zwiàzane
z odnowà i piel´gnacjà drzew
rosnàcych na terenie nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ludzi lub mienia w istniejàcych
obiektach budowlanych;
5) które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeƒstwu ˝eglugi;

10

6) w zwiàzku z przebudowà dróg
publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyros∏y
na nieruchomoÊci po zakwalifikowaniu jej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej,
z parków gminnych, z ogrodów
dzia∏kowych i z zadrzewieƒ,
w zwiàzku z zabiegami piel´gnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumar∏y lub nie rokujà
szans na prze˝ycie, z przyczyn
niezale˝nych od posiadacza
nieruchomoÊci;
10) topoli o obwodzie pnia powy˝ej 100 cm, mierzonego na wysokoÊci 130 cm, nienale˝àcych
do gatunków rodzimych, je˝eli
zostanà zastàpione w najbli˝szym sezonie wegetacyjnym
drzewami innych gatunków;
11) je˝eli usuni´cie wynika z potrzeb ochrony roÊlin, zwierzàt
i grzybów obj´tych ochronà
gatunkowà lub ochrony siedlisk
przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych,
je˝eli usuni´cie by∏o zwiàzane z regulacjà i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych kszta∏towaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezb´dnym do
wykonania i utrzymania tych urzàdzeƒ.
Kary administracyjne
za usuni´cie drzewa
bez zezwolenia
Usuni´cie drzewa lub krzewu bez
stosownego zezwolenia wià˝e si´
z negatywnymi konsekwencjami
finansowymi. W takich sytuacjach
bowiem wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà. Jej uiszczenie nast´puje w terminie 14 dni
od dnia, w którym decyzja ustalajàca
wysokoÊç kary sta∏a si´ ostateczna.
Niewykonanie tego obowiàzku
w terminie powoduje, ˝e ustalona
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kara wraz z odsetkami za zw∏ok´
podlega przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Op∏aty i kary za usuni´cie drzew
i krzewów bez zezwolenia sà bardzo
wysokie. Stawki op∏at za usuni´cie
drzew nalicza si´ w zale˝noÊci od
obwodu pnia i tempa jego przyrostu,
rodzaju i gatunku drzewa, a tak˝e
w zale˝noÊci od kosztów produkcji
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. W przypadku krzewów
i terenów zielonych, op∏aty za usuni´cie krzewów wynikajà z powierzchni pokrytej krzewami lub
zielenià.
Zgodnie z art. 85 ust. 8 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody Minister Ârodowiska wyda∏ obwieszczenie z dnia 12 paêdziernika 2006 r. w sprawie
stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007.
Zgodnie z tym obwieszczeniem
istnieje mo˝liwoÊç na∏o˝enia kary
za zniszczenie zieleni, m.in. w przypadku niew∏aÊciwie prowadzonych
robót ziemnych, zastosowania Êrodków chemicznych, z∏ej piel´gnacji
roÊlin. W 2007 roku obowiàzywaç
b´dzie nowa stawka za usuni´cie
jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami, która
wyniesie 213,27 z∏. Przedmiotowe
obwieszczenie uwzgl´dni∏o stawki
kar za zniszczenie jednego metra
kwadratowego terenu zieleni w wysokoÊci:
➢ 49,05 z∏ dla trawników oraz
➢ 421,21 z∏ dla kwietników.
Obwieszczenie, poza maksymalnymi
stawkami op∏at za usuwanie drzew
za jeden centymetr obwodu pnia
mierzonego na wysokoÊci 130 cm
(wskazane w tabeli 1), podaje równie˝ stawki op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
(wskazane w tabeli 2).
www.dashofer.pl

Nr 1/2007
Tabela 1. Maksymalne stawki op∏at za usuwanie drzew za jeden centymetr
obwodu pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm
Lp.

WielkoÊç obwodu pnia w cm

Stawki op∏at za 1 cm w z∏

1

do 25

287,91

2

od 26 do 50

437,21

3

od 51 do 100

682,47

4

od 101 do 200

1 066,36

5

od 201 do 300

1 599,54

6

od 301 do 500

2 239,35

7

od 501 do 700

2 879,17

8

powy˝ej 700

3 732,26

Tabela 2. Stawki op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew*)

Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w z∏ za 1 cm
obwodu pnia drzewa
mierzonego na
wysokoÊci 130 cm

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykaƒska, grochodrzew

11,54

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaƒski,
czeremcha zwyczajna, Êwierk pospolity, sosna
zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

31,37

Dàb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, g∏óg –
forma drzewiasta, jarzàb, jesion wynios∏y, klon
– z wyjàtkiem klonu jesionolistnego, gatunki
i odmiany ozdobne jab∏oni, Êliwy, wiÊni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozosta∏e gatunki
i odmiany), jod∏a pospolita, Êwierk (pozosta∏e
gatunki i odmiany), sosna (pozosta∏e gatunki
i odmiany), ˝ywotnik (wszystkie gatunki), platan
klonolistny, wiàz, cyprysik

76,32

Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, mi∏orzàb, metasekwoja, cis, cypryÊnik, bo˝odrzew

287,91

3

4

Termin uiszczania kar
Uiszczenie kary nast´puje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç kary sta∏a
si´ ostateczna. Termin p∏atnoÊci kar
odracza si´ na okres 3 lat, je˝eli stopieƒ uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich
˝ywotnoÊci oraz mo˝liwoÊci odtworzenia korony drzewa i je˝eli posiadacz nieruchomoÊci podjà∏ dzia∏ania w celu zachowania ˝ywotnoÊci
tych drzew lub krzewów. Kara jest
umarzana po up∏ywie 3 lat od dnia
wydania decyzji o odroczeniu kary
i po stwierdzeniu zachowania ˝ywotnoÊci drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa.
W przypadku stwierdzenia braku
˝ywotnoÊci drzewa lub krzewu
albo nieodtworzenia korony drzewa,
kar´ uiszcza si´ w pe∏nej wysokoÊci, chyba ˝e drzewa lub krzewy
nie zachowa∏y ˝ywotnoÊci z przyczyn niezale˝nych od posiadacza
nieruchomoÊci. Kar´ na∏o˝onà za
zniszczenie terenów zieleni umarza
si´ w ca∏oÊci, je˝eli posiadacz nieruchomoÊci odtworzy∏ w najbli˝szym
sezonie wegetacyjnym zniszczony
teren zieleni. Na wniosek, z∏o˝ony
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
decyzja o wymierzeniu kary sta∏a si´
ostateczna, kar´ mo˝na roz∏o˝yç na
raty na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

ObjaÊnienie:
*) Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku do
obwieszczenia, stawki ustala si´ jak dla drzew o podobnej wartoÊci przyrodniczej,
wymienionych w tym za∏àczniku.

Decyzje w sprawach, o których
mowa powy˝ej, podejmuje wójt,
burmistrz albo prezydent miasta.

wyliczenia administracyjnej kary
pieni´˝nej ustala si´, przyjmujàc
najmniejszy promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód o 10%. Gdy
ustalenie wielkoÊci powierzchni
zniszczonych lub usuni´tych bez
zezwolenia krzewów nie jest mo˝liwe z powodu usuni´cia ga∏´zi
i korzeni, wielkoÊç t´ przyjmuje si´
na podstawie informacji zebranych
w toku post´powania administracyjnego.

Kary ustalone, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegajà wraz
z odsetkami za zw∏ok´ przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Je˝eli ustalenie obwodu lub gatunku
zniszczonego lub usuni´tego bez
zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe
z powodu wykarczowania pnia
i braku k∏ody, dane do wyliczenia
administracyjnej kary pieni´˝nej
ustala si´ na podstawie informacji
zebranych w toku post´powania
administracyjnego, powi´kszajàc
jà o 50%. Je˝eli ustalenie obwodu
zniszczonego lub usuni´tego bez
zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe
z powodu braku k∏ody, obwód do
www.dashofer.pl

Przedawnienie obowiàzku
wniesienia op∏aty za
usuni´cie drzewa
Kary nie uiszcza si´ po up∏ywie
5 lat od koƒca roku, w którym up∏y-
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nà∏ termin jej wniesienia. Ponadto
nie mo˝na wydaç decyzji w sprawie

ustalenia wysokoÊci op∏aty, je˝eli
od koƒca roku, w którym usuni´to

drzewa lub krzewy, up∏yn´∏o 5 lat.
Paulina Grabowska

Finanse
Finansowanie melioracji
Melioracja to zabiegi techniczne
wykonywane w celu trwa∏ego polepszenia zdolnoÊci produkcyjnych
gleb. Najcz´stsze w praktyce sà
melioracje wodne, które polegajà
na regulacji stosunków wodnych
w celu polepszenia zdolnoÊci produkcyjnej gleby, u∏atwienia jej
uprawy oraz na ochronie u˝ytków
rolnych przed powodziami.
Skala potrzebnych
melioracji
W Polsce jest bardzo du˝a potrzeba
nowych melioracji. W liczbach
bezwzgl´dnych udzia∏ gruntów
rolnych wymagajàcych zmeliorowania ze wzgl´du na niew∏aÊciwe
stosunki wodne wynosi oko∏o 14%
(ok. 2,5 min ha), natomiast udzia∏
u˝ytków zmeliorowanych wynosi
ok. 36,2% powierzchni u˝ytków
rolnych ogó∏em. Tyle mówià suche
dane statystyczne, które nie oddajà
prawdziwego stanu melioracji. Wi´kszoÊç istniejàcych urzàdzeƒ melioracyjnych powsta∏a kilkadziesiàt lat
temu i jest zu˝yta technicznie, nie
mówiàc o zaniedbaniach eksploatacyjnych. Teoretycznie ˝ywotnoÊç
melioracji szacuje si´ na 40 lat.
Czyli co roku nale˝a∏oby odnawiaç
jà na oko∏o 220 tys. ha. Melioracje
to nie sà inwestycje tanie. Dlatego
problem ich finansowania jest znaczàcy. Dodatkowo problem komplikuje fakt, ˝e obowiàzek finansowania melioracji jest roz∏o˝ony po
cz´Êci na w∏aÊcicieli gruntów oraz
Skarb Paƒstwa.
WA˚NE!
W obecnym stanie prawnym mamy
trzy sposoby finansowania urzàdzeƒ
melioracyjnych szczegó∏owych:
➢ wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych
w∏aÊciciela gruntu;
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➢ na koszt Skarbu Paƒstwa, za
zwrotem – w formie op∏aty melioracyjnej – cz´Êci kosztów przez
w∏aÊcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wywierajà korzystny
wp∏yw;
➢ na koszt Skarbu Paƒstwa przy
wspó∏udziale publicznych Êrodków wspólnotowych, za zwrotem przez zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów w formie op∏aty inwestycyjnej.
Dodatkowo istotne Êrodki na melioracje przeznacza Unia Europejska.
W latach 2004-2006 bud˝et Sektorowego Programu Operacyjnego
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” wynosi∏ 150 mln
euro.
Urzàdzenia podstawowe
i szczegó∏owe
To, kto powinien finansowaç melioracje zale˝y przede wszystkim
od tego, czy mamy do czynienia
z podstawowymi urzàdzeniami
melioracji wodnych czy te˝ ze szczegó∏owymi urzàdzeniami melioracji
wodnych.
Do urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych zalicza si´:
1) budowle pi´trzàce, budowle
upustowe oraz obiekty s∏u˝àce
do ujmowania wód,
2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3) kana∏y, wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
4) rurociàgi o Êrednicy co najmniej
0,6 m,
5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
6) stacje pomp, z wyjàtkiem stacji
wykorzystywanych do nawodnieƒ ciÊnieniowych.
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Urzàdzenia melioracji wodnych
podstawowych stanowià w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa i co do zasady sà
wykonywane na jego koszt.
Odmiennie sytuacja wyglàda ze
szczegó∏owymi urzàdzeniami melioracji wodnych. Do urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych zalicza si´:
1) rowy wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funkcjonalnie,
2) drenowania,
3) rurociàgi o Êrednicy poni˝ej 0,6 m,
4) stacje pomp do nawodnieƒ
ciÊnieniowych,
5) ziemne stawy rybne,
6) groble na obszarach nawadnianych,
7) systemy nawodnieƒ grawitacyjnych i ciÊnieniowych.
Urzàdzenia melioracji wodnych
podstawowych stanowià w∏asnoÊç
w∏aÊciciela gruntu, na którym sà
zbudowane i co do zasady wykonywanie ich nale˝y do w∏aÊcicieli
gruntów. Nie ma przymusu prawnego do wykonania urzàdzeƒ melioracyjnych – w∏aÊciciel gruntu mo˝e
sam, z w∏asnej inicjatywy, wykonaç
urzàdzenia melioracji podstawowej.
Jedynym warunkiem jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego i wykonanie urzàdzeƒ zgodnie z zatwierdzonym projektem. Jednak
finansowanie urzàdzeƒ melioracyjnych z w∏asnych Êrodków jest
rzadkoÊcià i ma znaczenie miejscowe lub punktowe. Koszt samego
tylko drena˝u na polu mo˝e wynosiç kilka tys. z∏/ha, a w skrajnych
przypadkach mo˝e si´ nawet zbli˝aç do wartoÊci gruntu. Gdyby nie
by∏o mechanizmów wspomagania
finansowego, to w obecnej sytuacji
dochodowej rolnictwa usta∏yby
wszelkie roboty melioracyjne.
www.dashofer.pl
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Melioracje na koszt
Skarbu Paƒstwa
Jak ju˝ wspomniano, choç teoretycznie wykonywanie szczegó∏owych urzàdzeƒ melioracji wodnych
nale˝y do w∏aÊciciela gruntów i on
powinien je finansowaç, to w praktyce wi´kszoÊç melioracji jest wykonywana na koszt Skarbu Paƒstwa
na podstawie decyzji marsza∏ka
województwa.
Urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych mogà byç wykonywane na koszt:
1) Skarbu Paƒstwa za zwrotem,
w formie op∏aty melioracyjnej,
cz´Êci kosztów przez w∏aÊcicieli gruntów;
2) Skarbu Paƒstwa przy wspó∏udziale publicznych Êrodków
wspólnotowych, za zwrotem
przez zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów
w formie op∏aty inwestycyjnej.
Finansowanie w formie
op∏aty melioracyjnej
Urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych mogà byç wykonywane na koszt Skarbu Paƒstwa za
zwrotem, w formie op∏aty melioracyjnej, cz´Êci kosztów przez w∏aÊcicieli gruntów, na które urzàdzenia te wywierajà korzystny wp∏yw,
zwanych dalej „zainteresowanymi
w∏aÊcicielami gruntów”, je˝eli:
1) teren cechuje du˝e rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub
2) urzàdzeniom melioracji wodnych szczegó∏owych grozi dekapitalizacja, lub
3) warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków
wodnych w glebie.
Decyzj´ w tej sprawie podejmuje
marsza∏ek województwa w uzgodnieniu z wojewodà, na wniosek
spó∏ki wodnej lub zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów.

www.dashofer.pl

Warunki i tryb ustalania op∏aty
melioracyjnej okreÊla Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego
2003 r. w sprawie warunków i trybu
ustalania wysokoÊci oraz poboru
op∏aty melioracyjnej (Dz.U. z 2003 r.
Nr 41, poz. 345).
Op∏at´ melioracyjnà, za wykonane
na koszt Skarbu Paƒstwa urzàdzenia
melioracji wodnych szczegó∏owych
okreÊla si´ jako iloczyn powierzchni
obszaru, na który wywierajà korzystny wp∏yw urzàdzenia, oraz stawki
jednostkowej op∏aty melioracyjnej,
wynikajàcej z:
1) procentu pokrytych przez Skarb
Paƒstwa kosztów wykonania
urzàdzeƒ albo
2) stawek iloÊciowych ˝yta, pomno˝onych przez ustalonà do celów
obliczania podatku rolnego Êrednià cen´ ˝yta w roku poprzedzajàcym rok, w którym zosta∏a
wydana decyzja ustalajàca wielkoÊç op∏aty.
PAMI¢TAJ!
Op∏at´ pobiera si´ w rocznych
ratach w terminie do dnia 30 paêdziernika ka˝dego roku, z tym, ˝e
op∏at´ za wykonanie ziemnych stawów rybnych pobiera si´ do dnia
31 stycznia ka˝dego roku.
WysokoÊç op∏aty melioracyjnej
ustala marsza∏ek województwa dla
ka˝dego zainteresowanego w∏aÊciciela gruntów, w drodze decyzji,
proporcjonalnà do powierzchni
gruntów, na które korzystny wp∏yw
wywierajà urzàdzenia melioracji
wodnych szczegó∏owych.
Pierwszà rat´ op∏aty pobiera si´ po
up∏ywie dwóch lat od dnia przekazania urzàdzeƒ do eksploatacji,
a w przypadku zagospodarowania
pomelioracyjnego ∏àk i pastwisk –
po up∏ywie roku.
Op∏ata melioracyjna jest wnoszona
w rocznych równych ratach w terminie zale˝nym od rodzaju melioracji.

Op∏at´ w wysokoÊci co najmniej
1000 z∏ pobiera si´ przez okres:
1) 15 lat – za budow´ drenowania
o rozstawie sàczków do 13 m;
2) 12 lat – za budow´:
a) drenowania gruntów o rozstawie sàczków powy˝ej
13 m,
b) rowów z siecià drenarskà na
∏àkach i pastwiskach,
c) urzàdzeƒ s∏u˝àcych do odwadniania i nawadniania
u˝ytków rolnych ∏àcznie
z urzàdzeniami do nawodnieƒ ciÊnieniowych oraz do
rozprowadzania Êcieków na
obszarze ich rolniczego wykorzystania;
3) 8 lat – za:
a) odbudow´ i przebudow´ drenowania,
b) odbudow´ i przebudow´
urzàdzeƒ odwadniajàcych
i nawadniajàcych na u˝ytkach
zielonych oraz urzàdzeƒ do
nawodnieƒ ciÊnieniowych,
c) wykonanie systemów przeciwerozyjnych;
4) 5 lat – za wykonanie ziemnych
stawów rybnych;
5) 4 lat – za pierwsze i ponowne
zagospodarowanie ∏àk i pastwisk
metodà pe∏nej uprawy i adaptacj´ terenu;
6) 3 lat – za pierwsze i ponowne
zagospodarowanie ∏àk i pastwisk
metodà podsiewu;
7) 4 lat – za wykonanie urzàdzeƒ
niewymienionych w pkt 1-6.
Op∏at´ mniejszà od 1000 z∏ pobiera
si´ przez okres 3 lat.
Rabat za przynale˝noÊç
do spó∏ki wodnej
Przynale˝noÊç do spó∏ki wodnej
stanowi podstaw´ do zmniejszenia
wysokoÊci op∏aty melioracyjnej
o 15%, z tym ˝e ten 15-procentowy
rabat stosuje si´, je˝eli grunty
zosta∏y obj´te dzia∏alnoÊcià spó∏ki
wodnej przed przystàpieniem do
eksploatacji urzàdzeƒ melioracyjnych. Prawo do 15% ulgi z tytu∏u
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przynale˝noÊci do spó∏ki wodnej
przys∏uguje w okresie, w którym
zmeliorowane grunty sà obj´te dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej.
Finansowanie
z wykorzystaniem
pomocy unijnej
Budowa urzàdzeƒ melioracji mo˝e
byç te˝ finansowana przez Skarb
Paƒstwa przy wspó∏udziale publicznych Êrodków wspólnotowych, za
zwrotem przez zainteresowanych
w∏aÊcicieli gruntów cz´Êci kosztów
w formie op∏aty inwestycyjnej.
WA˚NE!
Podstawowym warunkiem przystàpienia do realizacji dzia∏ania Sektorowego Programu Operacyjnego
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” jest zgodne oÊwiadczenie woli w formie wniosku –
spó∏ki wodnej lub wnioski zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów
stanowiàcych co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania – z∏o˝one do marsza∏ka
województwa.
Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç,
˝e wnioskodawcà mo˝e byç tak˝e
jeden w∏aÊciciel gruntów rolnych.
Poniewa˝ kryterium kwalifikowania jest efektywnoÊç ekonomiczna,
wi´ksze szanse na realizacj´ b´dà
mia∏y wnioski obejmujàce wi´ksze
kompleksy u˝ytków rolnych –
spadajà wtedy koszty ogólne przygotowania projektu technicznego,
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego itp.
Bardzo wa˝nym elementem przy
kwalifikacji jest te˝ stopieƒ obj´cia
zadaniem danej zlewni lub wydzielonego kompleksu u˝ytków pod
kàtem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Z tego wzgl´du w du˝ych
gospodarstwach rolnych, które majà
potrzeb´ modernizacji urzàdzeƒ
melioracyjnych, nale˝y przeprowadziç wst´pnà analiz´ mo˝liwoÊci
wystàpienia z indywidualnym wnios-
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kiem do marsza∏ka województwa
o przeprowadzenie inwestycji. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e na z∏o˝eniu takiego
wniosku koƒczà si´ formalne wymogi w stosunku do w∏aÊciciela
gruntu – dalsze dzia∏ania przejmuje
marsza∏ek i Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych,
który jest w∏aÊciwym beneficjentem
Sektorowego Programu Operacyjnego „Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi”.
PAMI¢TAJ!
Podstawowym kryterium technicznym jest obj´cie projektem obszaru
o nieprawid∏owych stosunkach wodnych lub zagro˝onych powodzià.
JeÊli ta decyzja jest pomyÊlna i inwestycja znalaz∏a si´ w planie,
marsza∏ek województwa ustala dla
ka˝dego zainteresowanego inwestycjà w∏aÊciciela gruntów, w drodze
decyzji, wysokoÊç op∏aty inwestycyjnej, proporcjonalnà do powierzchni
gruntów, na które korzystny wp∏yw
wywierajà urzàdzenia melioracji
wodnych szczegó∏owych.
W przypadku melioracji szczegó∏owych pomoc mo˝e wynosiç do
80% ca∏kowitego kwalifikujàcego
si´ kosztu. Tak wi´c op∏at´ inwestycyjnà ustala si´ w wysokoÊci
20% kosztów wykonania urzàdzeƒ
melioracji wodnych szczegó∏owych,
które sà okreÊlone w koƒcowym
raporcie z realizacji inwestycji
finansowych z udzia∏em publicznych Êrodków wspólnotowych.
WysokoÊç op∏aty inwestycyjnej
ustala marsza∏ek województwa dla
ka˝dego zainteresowanego w∏aÊciciela gruntów, w drodze decyzji,
proporcjonalnà do powierzchni
gruntów, na które korzystny wp∏yw
wywierajà urzàdzenia melioracji
wodnych szczegó∏owych.
Op∏at´ inwestycyjnà pobiera si´
w 15 równych rocznych ratach
w terminie do dnia 30 paêdziernika
ka˝dego roku, przy czym op∏ata
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inwestycyjna mniejsza ni˝ 1000 z∏
pobierana jest w trzech równych
rocznych ratach. Pierwszà rat´
op∏aty inwestycyjnej pobiera si´ po
up∏ywie dwóch lat od dnia przekazania urzàdzeƒ do eksploatacji,
a w przypadku zagospodarowania
pomelioracyjnego ∏àk i pastwisk –
po up∏ywie roku.
Po zakoƒczeniu procesu inwestycyjnego i rozliczeniu wartoÊci wykonanych robót, marsza∏ek województwa, w drodze decyzji, koryguje w czasie 9 miesi´cy ustalonà
wysokoÊç op∏aty inwestycyjnej
odpowiednio do wysokoÊci poniesionych kosztów inwestycyjnych
oraz zmian w projekcie technicznym, dokonanych w trakcie realizacji inwestycji.
Realizacja projektu rozpoczyna si´
po uzyskaniu przez Wojewódzki
Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych decyzji marsza∏ka o wykonaniu
urzàdzeƒ melioracyjnych. Nast´pnie Wojewódzki Zarzàd Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych przeprowadza
wybór wykonawcy zgodnie z zamówieniami publicznymi, przedstawia ostateczny koszt po przetargu
marsza∏kowi i po akceptacji mo˝e
przystàpiç do robót.
Finansowanie robót nale˝y do
Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych, przy czym
niekoniecznie muszà to byç w 80%
Êrodki bud˝etowe. Faktycznie b´dzie
to najcz´Êciej monta˝ finansowy
oparty o kredyty bankowe gwarantowane i co najmniej 20% Êrodków
z bud˝etu wojewody, w ci´˝ar przysz∏ej op∏aty inwestycyjnej. Dopiero
po realizacji ca∏oÊci lub cz´Êci
inwestycji, Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
wyst´puje do urz´du marsza∏kowskiego o refundacj´.
Micha∏ Kuliƒski
Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji
na wybrany temat?

Napisz do nas!
www.dashofer.pl
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Finanse
Op∏ata produktowa. Zmiany w prawie od 1 stycznia 2007 r.
Od 1 stycznia 2007 r. wzros∏y
stawki op∏at produktowych i poziomów obowiàzkowego recyklingu. Przedsi´biorcy b´dà mieli
równie˝ wi´cej obowiàzków sprawozdawczych.
Zmiany na 2007 r. znajdujà si´
zarówno w Ustawie o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 63, poz. 639 ze zm. –
dalej „Ustawa”), jak i w rozporzàdzeniach wykonawczych do tej
ustawy.
Co to jest op∏ata
produktowa?
Naczelnà zasadà ustawy jest na∏o˝enie na przedsi´biorc´ wytwarzajàcego lub importujàcego produkty
oraz produkty w opakowaniach
okreÊlonych w ustawie, ucià˝liwych
dla Êrodowiska, obowiàzku odzyskiwania i poddawania recyklingowi odpadów powsta∏ych z tych
produktów. Przedsi´biorca mo˝e
równie˝ przystàpiç do organizacji,
która spe∏ni∏a wymagania okreÊlone
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska na przej´cie obowiàzków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów pou˝ytkowych lub
opakowaniowych. Rozwiàzania
takie majà zach´ciç przedsi´biorców do podejmowania dzia∏aƒ najbardziej efektywnych ekonomicznie. Obowiàzki wynikajà z okreÊlonych w ustawie poziomów odzysku
i recyklingu wymienionych odpadów.
Przedsi´biorcy niewype∏niajàcy
tych zobowiàzaƒ zobligowani b´dà
do uiszczania op∏aty produktowej
za ró˝nic´ mi´dzy wymaganym
a osiàgni´tym poziomem odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych.
www.dashofer.pl

Op∏atà produktowà obj´ci b´dà
przedsi´biorcy wprowadzajàcy na
rynek krajowy produkty wskazane
w ustawie. Wylicza si´ jà jako
ró˝nic´ mi´dzy wymaganym a faktycznie uzyskanym poziomem odzysku i recyklingu. Wzór op∏aty zosta∏
wskazany w za∏àczniku nr 5 do
Ustawy: Szczegó∏owy sposób obliczania op∏aty produktowej.
Do czego jest
zobowiàzany
przedsi´biorca?
Przedsi´biorca (art. 1), który
wprowadza na rynek krajowy
produkty w opakowaniach (za∏àcznik nr 1 do ustawy) lub produkty
(za∏àcznik nr 2 i 3 do ustawy)
oraz przedsi´biorca, który:
➢ pakuje produkty wytworzone
przez innego przedsi´biorc´
i wprowadza je na rynek krajowy,
➢ zleca innemu przedsi´biorcy
wytwarzanie produktu lub produktu w opakowaniu, umieszczajàc na nich swój znak,
➢ prowadzi jednostk´ (jednostki)
handlu detalicznego, o powierzchni handlowej powy˝ej
500 m2, sprzedajàc produkty
tam pakowane,
➢ prowadzi wi´cej ni˝ jednà jednostk´ handlu detalicznego, o ∏àcznej powierzchni handlowej
powy˝ej 5 tys. m2, sprzedajàc
produkty tam pakowane,
➢ wprowadza towary na terytorium
kraju w drodze importu lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towarów, których cz´Êciami
sk∏adowymi lub przynale˝noÊciami sà produkty wymienione
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
➢ importuje towary na potrzeby
w∏asne,
➢ wprowadza odpady opakowaniowe na rynek w procesie Êwiadczenia us∏ug (np. gastronomicznych),

jest zobowiàzany do:
1) zg∏oszenia faktu rozpocz´cia
(30 dni) lub likwidacji (14 dni)
dzia∏alnoÊci (art. 9) podlegajàcej
zapisom Ustawy o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej marsza∏kowi województwa w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ firmy lub miejsce
zamieszkania przedsi´biorcy.
PAMI¢TAJ!
Zawiadomienie powinno zawieraç:
➢ nazw´ i siedzib´ lub imi´ i nazwisko oraz adres przedsi´biorcy,
➢ numer REGON,
➢ dat´ rozpocz´cia lub likwidacji
dzia∏alnoÊci,
➢ okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci,
➢ wskazanie sposobu wykonania
obowiàzku (samodzielnie lub
przez organizacj´ odzysku).
Je˝eli jakiekolwiek z powy˝szych
informacji ulegnà zmianie, przedsi´biorca musi ten fakt zg∏osiç
marsza∏kowi województwa nie
póêniej ni˝ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a zmiana.
2) Z∏o˝enia rocznego sprawozdania:
– o masie, iloÊci i rodzaju opakowaƒ lub produktów wprowadzonych na rynek krajowy
oraz o osiàgni´tych poziomach
odzysku i recyklingu (art. 10).
Sprawozdanie powinno zawieraç informacje o:
a) nazwie i siedzibie lub imieniu i nazwisku oraz adresie
przedsi´biorcy,
b) odpowiednio masie lub iloÊci
opakowaƒ, wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy,
w których wprowadzi∏ na
rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek
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krajowy produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2
i 3 do ustawy, z podzia∏em
na poszczególne ich rodzaje,
c) odpowiednio masie lub iloÊci
poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podzia∏em na
poszczególne ich rodzaje
i wed∏ug sposobu ich odzysku
i recyklingu, oraz odpadów
pou˝ytkowych, z podzia∏em
na poszczególne ich rodzaje,
d) osiàgni´tych poziomach odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje.
– o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej OÂ-OP1 (art. 15),
zgodnie z obowiàzujàcym wzorem sprawozdania.
Od 1 stycznia 2007 roku obowiàzuje Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty produktowej z dnia
23 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r.
Nr 226, poz. 1654). We wzorze sprawozdania, w dziale 1. „Masa lub
iloÊç wprowadzonych na rynek
krajowy opakowaƒ i produktów oraz
osiàgni´te poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych”, cz´Êç 1.2. „Rodzaj
oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym
termicznemu przekszta∏caniu w spalarniach i wspó∏spalarniach odpadów z odzyskiem energii” stosuje
si´ od dnia 1 stycznia 2008 r. JednoczeÊnie utraci∏o moc Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie
wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej (Dz.U. Nr 234, poz. 1996).
Sprawozdania sk∏ada si´ Marsza∏kowi Województwa w terminie do
dni 31 marca nast´pnego roku.
3) Samodzielnie ustalone op∏aty,
wyszczególnione w sprawo-
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zdaniu, uiszcza si´ na odr´bny
rachunek bankowy Urz´du Marsza∏kowskiego w terminie do
31 marca roku kalendarzowego
nast´pujàcego po roku, którego
op∏ata dotyczy.

w sprawie stawek op∏at produktowych (Dz.U. Nr 225, poz. 1645).
Stawki szczegó∏owe dla poszczególnych opakowaƒ i produktów
znajdujà si´ w za∏àcznikach nr 1, 2
i 3 do niniejszego rozporzàdzenia.

4) Op∏at´ produktowà nale˝y wyliczyç samodzielnie w oparciu
o stawki, które obowiàzywa∏y
w danym roku.

W zwiàzku z tym utraci moc obowiàzujàcà Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z 9 sierpnia 2005 r.
w sprawie stawek op∏at produktowych (Dz.U. Nr 157, poz. 1325).

Stawki op∏at produktowych podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku kalendarzowego podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym
Êredniorocznemu wskaênikowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, przyj´temu w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni. Minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, nie
póêniej ni˝ w terminie do 30 wrzeÊnia ka˝dego roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokoÊç
maksymalnych stawek op∏at produktowych na nast´pny rok.
Do 31 grudnia 2007 r. obowiàzuje
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
w sprawie maksymalnych stawek
op∏at produktowych na rok 2007
z dnia 5 czerwca 2006 (M.P. z 2006 r.
Nr 40, poz. 441).

Od 2005 r. nie wnosi si´ op∏aty produktowej, której ∏àczna roczna wysokoÊç dla opakowaƒ oraz produktów nie przekracza 50 z∏.
Odzysk
Pierwszy raz w 2007 roku przedsi´biorcy, rozliczajàcy si´ jak co
roku z recyklingu odpadów opakowaniowych, b´dà musieli rozliczyç si´ równoczeÊnie z odzysku
tych odpadów. B´dà to musieli zrobiç do 31 marca 2007 r. i b´dzie to
rozliczenie op∏aty produktowej za
2006 r.
UWAGA!
Samodzielne rozliczanie nie jest
jedynà mo˝liwoÊcà, jakà daje ustawa,
firmy mogà te˝ rozliczaç si´ za pomocà organizacji odzysku, o czym
piszemy poni˝ej.

Szczegó∏owe stawki op∏at produktowych dla poszczególnych opakowaƒ i produktów ustala Minister
Ârodowiska, kierujàc si´ negatywnym oddzia∏ywaniem na Êrodowisko
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych z tych produktów i opakowaƒ, kosztami ich zagospodarowania lub wzrostem Êredniorocznego
wskaênika cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em przyj´tego
w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni (art. 14 ust. 4 Ustawy o op∏acie produktowej).

Poziom odzysku za 2006 r. wynosi
43%, ta wielkoÊç jest obowiàzkowa.
Liczy si´ go w odniesieniu do ∏àcznej masy wszystkich rodzajów opakowaƒ wprowadzonych przez przedsi´biorc´ na rynek. Stawki op∏aty
sà takie same jak dla recyklingu,
a wzór na wyliczenie op∏aty jest
podany w za∏àczniku nr 5 do Ustawy
o op∏acie produktowej. Przedsi´biorcy majà równie˝ obowiàzek
uwzgl´dniç odzysk palet drewnianych.

WA˚NE!
Stawki szczegó∏owe zosta∏y okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z 28 listopada 2006 r.

Rozliczanie si´ z odzysku b´dzie
ju˝ stale obowiàzkiem przedsi´biorców. W 2008 r. b´dà rozliczaç
si´ za 2007 r.
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Nowe stawki odzysku
i recyklingu
Przedsi´biorców obowiàzujà równie˝
nowe stawki i poziomy dotyczàce
odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, a tak˝e innych
produktów wymienionych w Ustawie o op∏acie produktowej. Poziomy
recyklingu na 2007 r. okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 103, poz. 872).
SprawozdawczoÊç
– nowe obowiàzki
W 2007 r. przedsi´biorcy b´dà
mieli wi´cej obowiàzków sprawozdawczych o sposobie odzysku
i recyklingu. Po up∏ywie danego
roku sà zobowiàzani przedstawiç te
informacje marsza∏kowi województwa. Nie dotyczy to firm, które
obowiàzek recyklingu i odzysku
przekaza∏y organizacji odzysku, bo
wówczas obowiàzki rozliczania si´
z marsza∏kiem województwa realizujà one samodzielnie. Nowe druki
do rozliczeƒ zosta∏y zawarte sà
w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska o wzorze rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1654).
Organizacja odzysku
Przedsi´biorca mo˝e równie˝ przystàpiç do organizacji, która spe∏ni∏a
wymagania okreÊlone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
na przej´cie obowiàzków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
pou˝ytkowych lub opakowaniowych. Pozwala to przedsi´biorcom
rozwiàzaç problem odpadów pou˝ytkowych i opakowaniowych we
w∏asnym zakresie lub przez inne
podmioty gospodarcze. Organizacja
odzysku jest zobowiàzana z∏o˝yç
marsza∏kowi województwa w terminie dwóch tygodni po zarejestrowaniu odpis statutu i wypis z rejestru
www.dashofer.pl

sàdowego lub postanowienie o wpisie
do rejestru sàdowego oraz w tym
terminie odpis wszelkich zmian
dokonanych w statucie lub rejestrze sàdowym.
PAMI¢TAJ!
Organizacja podlegajàca ustawie
jest zobowiàzana do z∏o˝enia marsza∏kowi województwa rocznego
sprawozdania o osiàgni´tych poziomach odzysku lub recyklingu, lub
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej w terminie do dnia 31 marca
roku kalendarzowego nast´pujàcego
po roku, którego op∏ata dotyczy.
Organizacja jest zobowiàzana do
z∏o˝enia sprawozdania rocznego,
zawierajàcego informacje o:
1) nazwie i siedzibie oraz adresie
organizacji,
2) wykazie przedsi´biorców, w imieniu których dzia∏a∏a,
3) odpowiednio masie lub iloÊci
opakowaƒ, wymienionych w za∏àczniku nr 1 do ustawy, w których przedsi´biorcy wymienieni w wykazie wprowadzili
na rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsi´biorców
produktów, wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy,
z podzia∏em na poszczególne
ich rodzaje,
4) odpowiednio masie lub iloÊci
poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje i wed∏ug
sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne ich rodzaje,
5) osiàgni´tych poziomach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych,
z podzia∏em na poszczególne
ich rodzaje.
Recyklerzy
Od 1 stycznia 2007 recyklerzy na
wniosek przedsi´biorcy b´dà musieli

podaç mu nie tylko mas´ lub iloÊç
odpadów poddanych odzyskowi
i recyklingowi, ale tak˝e sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Takie dane prowadzàcy
odzysk lub recykling jest zobowiàzany wydaç na wniosek przedsi´biorcy (lub organizacji odzysku),
przekazujàcego odpady do odzysku
lub recyklingu, w ciàgu 7 dni od
otrzymania wniosku.
Obowiàzki marsza∏ka
województwa
Marsza∏kowie województw od
1 stycznia 2007 r. b´dà podawaç
w swoich sprawozdaniach, przesy∏anych Ministrowi Ârodowiska i Narodowemu Funduszowi Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
szersze informacje, dotyczàce m.in.
sposobów odzysku i recyklingu.
Wynika to z Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wzoru sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych
wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at
produktowych z dnia 14 listopada
2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 220,
poz. 1611), które wesz∏o w ˝ycie
1 stycznia 2007 r. OkreÊla ono wzór
sprawozdania OS-OP2 o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek
krajowy opakowaƒ i produktów,
osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at produktowych, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
Traci moc Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych
wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at
produktowych (Dz.U. Nr 236, poz.
2006).
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Gdy przedsi´biorca
nie uiÊci op∏aty?
W razie stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca lub organizacja, mimo cià˝àcego obowiàzku, nie dokona∏a
wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏a wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej
od nale˝nej, marsza∏ek województwa
wydaje decyzj´, w której okreÊla
wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty
produktowej wraz z odsetkami za
zw∏ok´, naliczonymi od nast´pnego
dnia po up∏ywie terminu p∏atnoÊci.
W przypadku niewykonania ww.
decyzji, marsza∏ek województwa
ustala, w drodze decyzji, dodatkowà

?

op∏at´ produktowà w wysokoÊci
odpowiadajàcej 50% kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej. Termin
p∏atnoÊci op∏at ustalonych w drodze decyzji wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
Stronie od decyzji s∏u˝y prawo do
wniesienia odwo∏ania do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego
za poÊrednictwem Marsza∏ka Województwa w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
Karze grzywny podlega ka˝dy,
kto, b´dàc przedsi´biorcà prowadzàcym organizacj´ odzysku lub dzia∏alnoÊç polegajàcà na wytwarzaniu

lub imporcie produktów w opakowaniach lub produktów okreÊlonych
w za∏àcznikach nr 1-3 do Ustawy:
➢ nie sk∏ada zawiadomienia o rozpocz´ciu lub likwidacji tej dzia∏alnoÊci marsza∏kowi województwa lub nie zawiadamia
o zmianach w dzia∏alnoÊci, lub
sk∏ada zawiadomienie nierzetelne lub
➢ nie sk∏ada sprawozdaƒ o opakowaniach lub produktach, osiàgni´tych poziomach odzysku lub
recyklingu oraz o nale˝nej op∏acie produktowej lub sk∏ada sprawozdanie nierzetelne.
Paulina Grabowska

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania udziela Zbigniew Bieƒko.

" Jakie uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami powinien uzyskaç podmiot gospodarczy?
Zgodnie z wytycznymi Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.) podmioty mo˝emy podzieliç
na dwie podstawowe grupy: wytwórców i podmioty zajmujàce si´
zagospodarowaniem odpadów.
Wytwórca odpadów powinien:
1) uzyskaç decyzj´ zatwierdzajàcà
program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, jeÊli wytwarza
odpady niebezpieczne powy˝ej

100 kg rocznie (art. 17 ust. 1 pkt 1),
2) z∏o˝yç informacj´ o odpadach,
jeÊli wytwarza odpady niebezpieczne do 100 kg lub odpady
inne ni˝ niebezpieczne powy˝ej 5 Mg rocznie (art. 17 ust. 1
pkt. 2),
3) w przypadku eksploatacji instalacji uzyskiwaç pozwolenie na
wytwarzanie odpadów, jeÊli wytwarza odpady niebezpieczne
powy˝ej 1 Mg rocznie lub odpady inne ni˝ niebezpieczne

powy˝ej 5 tys. Mg rocznie (art. 17
ust. 2).
Podmioty zajmujàce si´ zagospodarowaniem odpadów powinny uzyskaç:
1) zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie transportu lub zbierania odpadów
(art. 28),
2) zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów
(art. 26).

jaki sposób odbywa si´ udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego ochronie i jakie sà terminy
" Wudost´pniania
informacji?
Przepisy zak∏adajà dwie formy
udost´pniania informacji – ustnà,
na miejscu, w siedzibie wydzia∏u,
oraz pisemnà – przez z∏o˝enie
przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku. Informacje udost´p-

nia si´ bez zb´dnej zw∏oki. JeÊli nie
wymaga ona wyszukiwania, udost´pnia si´ jà na miejscu. Je˝eli z∏o˝ony
zosta∏ pisemny wniosek, a informacja wymaga wyszukania, nie
póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia

otrzymania wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych
(gdyby wyszukanie wymaga∏o np.
wystàpienia o odpowiednie dokumenty do archiwum) termin mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 2 miesi´cy.

rodzaje sprawozdaƒ wynikajàcych z ustaw Êrodowiskowych nale˝y sporzàdziç i wys∏aç w naj" Jakie
bli˝szym czasie (I kwarta∏ 2007 r.)?
Szanowni Paƒstwo obecnie wnosimy op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska do koƒca miesiàca nast´-

18

pujàcego po danym pó∏roczu, a wi´c
obecnie do 31 stycznia 2007 r.
Ka˝dy podmiot korzystajàcy ze
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w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego wraz z wniesionà op∏atà.
Rodzaje sprawozdaƒ na których nale˝y przekazaç informacj´ opublikowane zosta∏y w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje
i dane o zakresie korzystania ze

Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2005 r.,
Dz.U.05.252.2128). Ten sam wykaz
nale˝y przekazaç wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Na podstawie przekazanej informacji podmiot musi uiÊciç op∏at´

i obecnie za drugie pó∏rocze 2006 r.
obowiàzujàcymi stawkami sà te
og∏oszone w Rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r., Dz.U.05.260.2176).

powinna rozliczaç si´ z Urz´dem Marsza∏kowskim Cegielnia „obj´ta przepisami ustawy o handlu
" Jak
emisjami”, ale wykluczona na okres rozliczeniowy 2005-2007 z tego handlu. Czy powinna te˝ zap∏aciç
za przyznanie uprawnieƒ do emisji?
Tak, ka˝da instalacja wymieniona
w systemie handlu uprawnieniami
powinna uiÊciç op∏at´ za przyznany
limit emisji. Art. 25 ust. 1 Ustawy
z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281,
poz. 2784) stanowi, i˝ prowadzàcy
instalacj´, któremu przyznano uprawnienia do emisji, uiszcza op∏at´
w wysokoÊci równej iloczynowi
liczby uprawnieƒ do emisji przyznanych na pierwszy rok okresu
rozliczeniowego i, obowiàzujàcej
w roku poprzednim, jednostkowej
stawki op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, dotyczàcej substancji obj´tej uprawnieniem do emisji pomno˝onej przez
tysiàc. Jednostkowej stawki op∏at

nie mno˝y si´ przez tysiàc w przypadku gdy dotyczy ona CO2 i CH4.
Op∏at´ tà nale˝y wp∏aciç na specjalne konto w NFOÂiGW, gdzie
gromadzone sà Êrodki na funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie z art. 25
ust. 5 ustawy z 22 grudnia 2004 r.
Op∏at´ tà uiszcza si´ w dwóch
ratach:
➢ 50% kwoty op∏aty w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
Rozporzàdzenia Rady Ministrów
przyjmujàcego Krajowy Plan
Rozdzia∏u Uprawnieƒ,
➢ 50% kwoty op∏aty w terminie
7 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie Rozporzàdzenia Rady Ministrów przyjmujàcego Krajowy
Plan Rozdzia∏u Uprawnieƒ.

Prowadzàcy instalacj´, który uiÊci∏
t´ op∏at´, nie ponosi w pierwszym
roku okresu rozliczeniowego op∏at
za wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza, o których mowa
w ustawie Prawo ochrony Êrodowiska, za wprowadzanie do powietrza
substancji, na których emisj´ uzyska∏ uprawnienie do emisji (art. 25
ust. 2). Sytuacja ta mia∏a miejsce
w roku 2005.
W zwiàzku z powy˝szym op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska w zakresie CO2 za rok 2006 i 2007 nale˝y
uiszczaç zgodnie z zasadà okreÊlonà w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póên.
zm.). Zgodnie z art. 273.1 tej
ustawy wprowadzanie gazów lub
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py∏ów do powietrza obcià˝one jest
op∏atà za korzystanie ze Êrodowiska.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodo-

wiska ustala we w∏asnym zakresie
wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi
jà na rachunek w∏aÊciwego urz´du

marsza∏kowskiego, w terminie do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie ka˝dego pó∏rocza.

Poradnik gospodarowania odpadami
Podr´cznik dla specjalistów i referentów ds. ochrony Êrodowiska
Publikacja pomo˝e Ci:

W publikacji mi´dzy innymi:

➢ uzyskaç pozwolenia w zakresie gospodarki ➢ Zasady post´powania z odpadami
odpadami,

niebezpiecznymi.

➢ naliczaç op∏aty za sk∏adowanie

➢ Wzory i przyk∏ady wype∏nionych

odpadów,

➢ wyliczyç op∏at´ produktowà,
➢ prawid∏owo prowadziç ewidencj´
odpadów,

➢ prawid∏owo interpretowaç prawo,
m.in.:

➢ Zasady wykorzystania osadów
Êciekowych na cele nieprzemys∏owe.

➢ Omówienie ulg podatkowych z tytu∏u
wykorzystania odpadów.

– ustaw´ o odpadach,
– ustaw´ o (…) op∏acie produktowej,
– ustaw´ o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie,

➢ spe∏niaç wymogi bezpieczeƒstwa przy
post´powaniu z odpadami.

➢ Orzecznictwo administracyjne
w sprawach post´powania z odpadami.

➢ Szczegó∏owa charakterystyka wybranych
grup odpadów.

➢ Warunki transportu odpadów
niebezpiecznych.

➢ Opis procesów technologicznych.
➢ Opis Programu Czystszej Produkcji

Praktyczny dodatek do poradnika:
P¸YTA CD, a na niej:

w Polsce.

➢ ustawa o odpadach,

➢ Finansowanie inwestycji zwiàzanych

➢ ustawa o (...) op∏acie produktowej,
➢ ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminie,
➢ ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

✄ # # #

dokumentów ewidencyjnych
wg obowiàzujàcych zasad ewidencji
odpadów.

z ochronà Êrodowiska.

➢ Firmy zajmujàce si´ odpadami w Polsce.

KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27
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Wydanie podstawowe, 4 segregatory A5, ok. 4000 stron + CD
cena 349 z∏ + koszty przesy∏ki + 0,88 z∏ VAT (p∏yta CD)
Tak, zamawiam
aktualizacja 4 razy w roku, cena 0,50 z∏/str. + koszty przesy∏ki

Do wyboru:
■ p∏atnoÊç za pobraniem

■

■ p∏atnoÊç przelewem

egzemplarzy

# # #
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wyczerpania nak∏adu. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu publikacji w ciàgu
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w przypadku p∏atnoÊci przelewem do op∏acenia za∏àczonej faktury. Po up∏ywie
14 dni od otrzymania nie mo˝na zwróciç produktu. Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu: (022) 5593600~05, 5593666, 5593682.

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

■ e-podatki

■ Budownicto i architektura
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