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Szanowni
Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce paêdziernikowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W AktualnoÊciach przeczytacie Paƒstwo m.in. o tym co zmieni nowa ustawa o finansach publicznych. Istotna
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Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
pojawi∏ si´ projekt rozporzàdzenia
dotyczàcy udzielania pomocy de
minimis na wsparcie przedsi´wzi´ç dotyczàcych zarzàdzania
Êrodowiskowego oraz wdra˝anie
certyfikowanych oznakowaƒ ekologicznych dla produktów w ramach
dzia∏ania 4.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko.
Wdro˝enie tych przedsi´wzi´ç przyczyni si´ do zmniejszenia ucià˝li-

woÊci przedsi´biorstw dla Êrodowiska.
Kolejne projekty rozporzàdzeƒ,
które pojawi∏y si´ na stronie Ministerstwa Ârodowiska to górne i dolne
granice stawek op∏at eksploatacyjnych na 2009 rok, a tak˝e rozporzàdzenie dotyczàce rodzajów
instalacji obj´tych wspólnotowym
systemem handlu emisjami.
■
Redakcja
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●
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Co zmieni nowa Ustawa o finansach
publicznych?
Pod koniec wrzeÊnia Rzàd przyjà∏
dwa wa˝ne projekty: Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy
– Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych.

Planowane zmiany trudno okreÊliç
jako rewolucyjne. Na pewno nie
b´dzie to ˝adna kompleksowa reforzmiana dotyczy funduszy celowych.
Zlikwidowane zostanà m.in. gminne,
powiatowe i wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, które pozyskujà i przekazujà Êrodki
na ochron´ Êrodowiska. Ich Êrodkami
b´dà dysponowaç odpowiednio marsza∏kowie województw, starostowie
i wójtowe.
W Temacie numeru autor porusza
kwestie trzeciego konkursu dla I i II
osi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Ârodowisko. Z artyku∏u dowiecie si´ Paƒstwo m.in. na co zwró-

ma finansów. Jest to raczej reforma
bud˝etowa, poniewa˝ przewiduje
zmiany jedynie po stronie dochodów,
a nie wydatków. Eksperci jednak
podkreÊlajà, ˝e zmiany te b´dà „po˝yteczne” dla finansów paƒstwa.
G∏ównym za∏o˝eniem projektów
jest zwi´kszenie przejrzystoÊci sysciç uwag´ aby przygotowaç projekt
zgodnie z zaleceniami NFOÂiGW
oraz z jakich etapów sk∏ada si´ proces wyboru projektów.
Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
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temu finansów publicznych, a dzi´ki
temu równie˝ jego jawnoÊci – sà to
zasady, które starajà si´ realizowaç
wszystkie wspó∏czesne paƒstwa
demokratyczne. Oznacza to przebudow´ – inaczej mówiàc konsolidacj´
sektora finansów, czyli likwidacj´
paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych, cz´Êci zak∏adów bud˝etowych
w sektorze samorzàdowym, gospodarstw pomocniczych jednostek
bud˝etowych, samorzàdowych funduszy celowych oraz przekszta∏cenie niektórych agencji w agencje
wykonawcze, czyli w nowà form´
organizacyjnà.
Nie sà to nowe propozycje, jednak
jak ju˝ wczeÊniej podkreÊla∏o wielu
ekspertów od finansów publicznych,
sà one konieczne, poniewa˝ spowodujà ujawnienie Êrodków publicznych, którymi dysponujà te jednostki, oraz zwi´kszenie kontroli nad
nimi.
Istotna zmiana dotyczy funduszy
celowych. B´dà one stanowi∏y
przynajmniej cz´Êciowà realizacj´
zadania, jakie stawiane jest bud˝etowi przez klasycznà zasad´ bud˝etowà niefunduszowania. NajproÊciej mówiàc, zasada ta oznacza, ˝e
nie powinno ∏àczyç si´ okreÊlonych
dochodów z okreÊlonymi wydatkami – zaprzecza to ca∏ej idei jednoÊci bud˝etu. Istnienie funduszy
celowych, zw∏aszcza w takiej formie jak dotychczas, stanowi∏o wy∏om
w obowiàzywaniu w Polsce powy˝szych zasad. Projekty nowych ustaw
zak∏adajà utrat´ osobowoÊci przez
paƒstwowe fundusze celowe, które
stanà si´ po prostu rachunkami bankowymi. Samorzàdowe fundusze
celowe majà natomiast zostaç zlikwidowane, a ich Êrodki majà zostaç
w∏àczone do bud˝etów odpowiednich jednostek samorzàdowych.
Zlikwidowane zostanà m.in. gminne,
powiatowe i wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej, które pozyskujà i przekazujà Êrodki na ochron´ Êrodowiska.
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Ich Êrodkami b´dà dysponowaç odpowiednio marsza∏kowie województw,
starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast).

✔

WA˚NE!

Zgodnie z dotychczasowà Ustawà
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708)
przychodami samorzàdowych funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej sà Êrodki z tytu∏u op∏at
i kar, które:
– w 20% zasilajà gminne fundusze,
– w 10% zasilajà powiatowe fundusze,
a po dokonaniu powy˝szego podzia∏u
65% Êrodków zasila wojewódzkie
fundusze.

Wed∏ug projektowanych przepisów
dotychczasowe tytu∏y przychodów
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej z tytu∏u op∏at i kar
– w dotychczasowych proporcjach
– b´dà stanowi∏y dochody bud˝etów odpowiednio gmin, powiatów
i samorzàdów województw. Nale˝noÊci i zobowiàzania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej stanà si´ odpowiednio nale˝noÊciami i zobowiàzaniami bud˝etu
województwa, bud˝etu powiatu albo
bud˝etu gminy. Samorzàdy województw przejmà mienie likwidowanych wojewódzkich funduszy, na
podstawie protoko∏u zdawczo-odbiorczego. Samorzàdom województw
zapewniony zostanie bezpoÊredni
wp∏yw na gospodarowanie Êrodkami likwidowanych wojewódzkich
funduszy, jak równie˝ na obs∏ug´
finansowania zadaƒ ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej przez
jej w∏àczenie do urz´dów marsza∏kowskich. Umo˝liwi to tak˝e utrzymanie kadry wyspecjalizowanej
w ocenianiu i doradztwie dla projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych.
Umowy zawarte przez wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska
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i gospodarki wodnej z beneficjentami pomocy zachowajà swojà moc
do czasu ich wygaÊni´cia z tym, ˝e
wynikajàce z umów prawa i obo-
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wiàzki wojewódzkiego funduszu
stanà si´ prawami i obowiàzkami
w∏aÊciwego zarzàdu województwa.
Pracownicy wojewódzkich funduszy,
wykonujàcy zadania podlegajàce
przej´ciu przez samorzàdy województw, stanà si´ pracownikami
urz´dów marsza∏kowskich.

✔

WA˚NE!

W uzasadnieniu autorzy projektu
deklarujà, ˝e „likwidacji samorzàdowych funduszy celowych nie nale˝y
uto˝samiaç z likwidacjà dotychczasowych zadaƒ realizowanych przez
te fundusze. W szczególnoÊci nie ma
ona na celu pozbawienia lub ograniczenia samorzàdom Êrodków przeznaczonych na zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej oraz ochrony
gruntów rolnych, a jedynie upraszczajàcà zmian´ ich przep∏ywu.”

Jednak trudno w pe∏ni zgodziç si´
z tym poglàdem. Obecnie fundusze
wojewódzkie posiadajà osobowoÊç
prawnà, którà wraz z wejÊciem
w ˝ycie nowej ustawy majà utraciç.
Posiadanie osobowoÊci prawnej
pozwala∏o funduszom na udzielanie po˝yczek na preferencyjnych
warunkach. Takiej mo˝liwoÊci nie
b´dà jednak mia∏y jednostki samorzàdowe. De facto wi´c Êrodków
mo˝liwych do wykorzystania na
ochron´ Êrodowiska i gospodark´
wodnà b´dzie mniej. Przedstawiciele funduszy wojewódzkich ju˝
przy okazji projektu minister Zyty
Gilowskiej, który równie˝ zak∏ada∏
likwidacj´ tych jednostek, twierdzili,
˝e ich likwidacja spowoduje znaczne
zmniejszenie finansowania ochrony
Êrodowiska w Polsce.
Projekt Ustawy o finansach publicznych przewiduje funkcjonowanie
w systemie finansów publicznych
paƒstwowych funduszy celowych
stanowiàcych wyodr´bniony rachunek bankowy, którym dysponuje
minister wskazany w ustawie tworzàcej fundusz albo inny organ wskawww.dashofer.pl

zany w tej ustawie. Powy˝sze skutkuje koniecznoÊcià pozbawienia
osobowoÊci prawnej obecnie funkcjonujàcych w systemie finansów
publicznych paƒstwowych funduszy
celowych, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. W tym przypadku
dysponentem b´dzie minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
Likwidacji ma ulec Zarzàd oraz
Rada Nadzorcza Funduszu, natomiast Biuro Narodowego Funduszu stanie si´ jednostkà bud˝etowà,
podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska, która b´dzie
zapewniaç obs∏ug´ Funduszu, finansowanà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
Por´czenia i gwarancje udzielone
przez Narodowy Fundusz stanà si´
por´czeniami i gwarancjami Skarbu
Paƒstwa, a wymagane zobowiàzania z tytu∏u tych por´czeƒ i gwarancji, b´dà pokrywane ze Êrodków
Narodowego Funduszu. Prawa
i obowiàzki Narodowego Funduszu wynikajàce z umów zawartych
przez Fundusz z beneficjentami
pomocy stanà si´ prawami i obowiàzkami ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, a zawarte umowy zachowajà moc do czasu ich
wygaÊni´cia.
Ponadto w ramach projektowanych regulacji ustalono, ˝e minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
kryteria wyboru przedsi´wzi´ç finansowanych ze Êrodków Narodowego
Funduszu oraz zasady udzielania
dotacji i dop∏at do oprocentowania
preferencyjnych kredytów – w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rozwoju regionalnego oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych.
Kwestià wzbudzajàcà wiele emocji
jest równie˝ likwidacja zak∏adów
bud˝etowych. Po pierwsze na ca∏kowità likwidacj´ tej formy realizacji zadaƒ bud˝etowych nie zgadza∏y si´ samorzàdy.

Wychodzàc naprzeciw postulatom
jednostek samorzàdu terytorialnego o zachowanie wspomnianej
formy organizacyjnej w samorzàdzie terytorialnym, projekt przewiduje dalsze funkcjonowanie
zak∏adów bud˝etowych w sferze
stricte samorzàdowej, ograniczajàc jednak zakres ich dzia∏alnoÊci
wy∏àcznie do spraw dotyczàcych:
➢ gospodarki mieszkaniowej,
➢ wodociàgów i zaopatrzenia
w wod´, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania Êcieków komunalnych, utrzymania czystoÊci
i porzàdku oraz urzàdzeƒ sanitarnych, sk∏adowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
➢ zaopatrzenia w energi´ cieplnà
oraz gaz,
➢ kultury fizycznej i sportu, w tym
terenów rekreacyjnych i urzàdzeƒ sportowych,
➢ utrzymania ró˝nych gatunków
egzotycznych i krajowych zwierzàt, w tym w szczególnoÊci prowadzenie hodowli zwierzàt zagro˝onych wygini´ciem, w celu ich
ochrony poza miejscem naturalnego wyst´powania,
➢ cmentarzy.
Po drugie jest to sprawa bardzo
wa˝na dla ok. 85 tysi´cy osób zatrudnionych jak dotàd w paƒstwowych i samorzàdowych zak∏adach
bud˝etowych. Jest to jeden z powodów, dla których projekt krytykowany
jest przez „SolidarnoÊç”. Po 31 grudnia 2009 roku zatrudnienie tych
osób stanie pod znakiem zapytania.
W mi´dzyczasie upowa˝nione organy,
tj. dysponenci cz´Êci bud˝etowych
oraz organy stanowiàce jednostek
samorzàdu terytorialnego, b´dà podejmowa∏y decyzj´ o wyborze sposobów dost´pu do us∏ug wykonywanych dotychczas przez podmioty
likwidowane i od decyzji tych organów b´dzie zale˝a∏ ostateczny kszta∏t
rynku tych us∏ug. W zale˝noÊci od
tego, na Êwiadczenie us∏ug w jakiej
formie zdecydujà si´ te podmioty,
tak b´dzie kszta∏towa∏a si´ sytuacja
pracowników.
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Wed∏ug za∏o˝eƒ projektodawcy
docelowy kszta∏t rynku wspomnianych us∏ug powinien kszta∏towaç
si´ nast´pujàco:
➢ w przypadku us∏ug stricte rynkowych najwygodniejszà formà
b´dzie ich zakup na rynku przy
zastosowaniu obowiàzujàcych
procedur udzielania zamówieƒ
publicznych,
➢ us∏ugi wià˝àce si´ z wykonywaniem konkretnych zadaƒ publicznych powinny byç dostarczane przez tworzone w tym
celu podmioty, dzia∏ajàce na zasadach rynkowych, np. spó∏ki
(w których pracownicy likwidowanego zak∏adu mogliby
znaleêç zatrudnienie),
➢ bezpoÊrednie wykonywanie zadaƒ publicznych, pozostajàcych
w obszarze dzia∏ania danego
organu, je˝eli dotychczas by∏o
realizowane przez podmiot likwidowany, powinno zostaç przej´te przez istniejàcà lub w tym
celu utworzonà jednostk´ bud˝etowà, której plan finansowy
musi byç cz´Êcià odpowiedniego
bud˝etu (paƒstwa lub jednostki
samorzàdu terytorialnego).

✔

WA˚NE!

W tym przypadku „pracownicy likwidowanych zak∏adów bud˝etowych,
stajà si´ pracownikami w∏aÊciwej jednostki bud˝etowej z dniem zakoƒczenia likwidacji, o ile ich stosunek pracy
nie uleg∏ wygaÊni´ciu odpowiednio
z dniem zakoƒczenia likwidacji albo
z dniem 31 grudnia 2009 r., albo
wczeÊniejszemu rozwiàzaniu za wypowiedzeniem”.

Celem tworzenia zak∏adów bud˝etowych, podobnie jak i gospodarstw pomocniczych jednostek
bud˝etowych, by∏o wydzielenie z realizowania w ramach bud˝etu takich
zadaƒ, które mia∏yby mo˝liwoÊç
„samofinansowania”, bez anga˝owania Êrodków bud˝etowych.
Dzia∏alnoÊç w formie zak∏adu bud˝etowego jest udzia∏em podmiotów
cz´sto znacznie ró˝niàcych si´ od
siebie zakresem i charakterem prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Od lat postuluje si´ „urynkowienie”
dotychczasowej dzia∏alnoÊci zak∏adów bud˝etowych, a tak˝e wiele
innych dzia∏aƒ s∏u˝àcych ograniczeniu tzw. pozabud˝etowych form
organizacyjnych. Zadania publiczne

realizowane dotychczas przez zak∏ady bud˝etowe b´dà wykonywane
w innej formie organizacyjnej, jak
to zosta∏o powy˝ej wspomniane:
dotychczas istniejàcej w systemie
prawnym spó∏ki lub nowej agencji
wykonawczej, bàdê w uzasadnionych przypadkach – w formie jednostki bud˝etowej. Zamierzona
zmiana w organizacji sektora finansów publicznych dokonana zostanie
równie˝ przy zachowaniu ciàg∏oÊci
organizowania i Êwiadczenia us∏ug
wià˝àcych si´ z wykonywaniem
zadaƒ publicznych przez dotychczas dzia∏ajàce podmioty.
W obecnym kszta∏cie zapisy dotyczàce likwidacji zak∏adów bud˝etowych w najmniejszym stopniu
dotyczà sfery ochrony Êrodowiska.
Zapisy ustawy pozwalajà bowiem
na utrzymanie dotychczasowej formy
w przypadku sektora wodociàgowo-kanalizacyjnego i gospodarki
odpadowej. Przekszta∏ceƒ mogà
wymagaç te zak∏ady wielobran˝owe,
których zakres dzia∏ania nie ogranicza si´ do kwestii wymienionych
w ustawie.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Ustawa o udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
¸atwiejszy dost´p spo∏eczeƒstwa
do informacji o planach ochrony Êrodowiska oraz powo∏anie
Generalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska to jedne z najwa˝niejszych ustaleƒ przyj´tej przez Sejm
dnia 5 wrzeÊnia 2008 r. Ustawy
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko. Ustawa
nie zosta∏a jeszcze przyj´ta przez
Senat. Przewiduje si´, ˝e wejdzie
w ˝ycie w po∏owie listopada
2008 r.
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Obecnie zasady dotyczàce oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko zawarte sà w Ustawie z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska.
Kiedy ustawa wejdzie w ˝ycie,
zasady te b´dà regulowane w nowym
akcie prawnym.

✔

WA˚NE!

Nowa ustawa zak∏ada trzy typy zmian
w procesie uzyskiwania oceny:
– proceduralne,
– zapewniajàce udzia∏ spo∏eczeƒstwa i organizacji ekologicznych,
– powo∏ujàce nowe organy w∏aÊciwe
w sprawie oceny.
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Dostosowanie do prawa
unijnego
Zaproponowane w Ustawie zmiany
sà w znacznej mierze konsekwencjà
uwzgl´dnienia zarzutów odnoÊnie
do nieprawid∏owej transpozycji
Dyrektywy 85/337/EWG oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory, a tak˝e uwag i sugestii
Komisji Europejskiej odnoÊnie do
prawid∏owoÊci transpozycji innych
dyrektyw obj´tych zakresem przedmiotowym projektu podniesionych
www.dashofer.pl
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wobec Polski przez Komisj´ Europejskà w sposób formalny lub w drodze nieformalnej, a tak˝e uwzgl´dnienia uwag Komisji odnoÊnie do
przedstawianych jej do opiniowania projektów zmian przepisów
w tym zakresie.
G∏ówne zarzuty Komisji Europejskiej dotyczy∏y trzech kwestii. Pierwsza z nich to obowiàzek przeprowadzania wariantowania lokalizacji
inwestycji, czyli sprawdzenie, w którym miejscu b´dzie ona mia∏a najmniejszy wp∏yw na Êrodowisko.
Druga to zastàpienie jednoetapowej
procedury oceny wp∏ywu projektu
dwuetapowà.
Powinny one dotyczyç najpierw
wp∏ywu samego projektu, a nast´pnie konkretnych rozwiàzaƒ technicznych. Ostatnia wada polskiego
prawa to brak gwarancji udzia∏u
strony spo∏ecznej (np. organizacji
ekologicznych) w procesie przygotowania przedsi´wzi´cia.
Zasady i tryb
post´powania podczas
udost´pniania informacji
Przepisy zak∏adajà lepsze ni˝ dotychczas informowanie spo∏eczeƒstwa
i zapewniajà jego udzia∏ w post´powaniach Êrodowiskowych. Organizacje ekologiczne b´dà mog∏y wyst´powaç w nich na prawach strony.
Nie b´dzie te˝ ograniczenia zwiàzanego z miejscem dzia∏ania.
W ustawie okreÊlono zasady i tryb
post´powania podczas udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko oraz zasady udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska. Przewidziano, ˝e organy
administracji sà zobowiàzane, bez
zb´dnej zw∏oki, udost´pniç ka˝demu
obywatelowi informacje o Êrodowisku i jego ocenie jeszcze przed
ich zatwierdzeniem. Dane o dokumentach zawierajàcych te informacje powinny byç zamieszczane
www.dashofer.pl

w publicznie dost´pnych wykazach
prowadzonych elektronicznie i udost´pnianych w Biuletynie Informacji
Publicznej. Obywatele i organizacje
ekologiczne otrzymajà pe∏nà informacj´, poczàwszy od wszcz´cia
post´powania po termin publicznej
debaty.
Nowa ocena
Nowa ustawa przewiduje, ˝e przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco lub
potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko oraz na obszary
Natura 2000 wymagajà przeprowadzenia oceny.
W ramach oceny okreÊlone zostanà:
Êrodowisko, zdrowie i warunki ˝ycia
ludzi, dobra materialne, zabytki,
dost´pnoÊç kopalin, sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
wp∏ywu na Êrodowisko przewidzianych inwestycji oraz zakres monitoringu przedsi´wzi´cia.
Decyzja
o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach
Zgodnie z przepisami, decyzja
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach b´dzie wydawana przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budow´, zatwierdzeniu projektu
budowlanego, rozbiórce obiektów
jàdrowych, warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu, koncesji
na poszukiwanie i wydobywaniu
z∏ó˝ kopalin, regulacji wód i budowie wa∏ów przeciwpowodziowych,
lokalizacji autostrady, drogi publicznej, linii kolejowej.
Decyzje te b´dà wydawane przez
regionalnych dyrektorów ochrony
Êrodowiska, starostów, dyrektorów
regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych (w przypadku zmiany lasu na
u˝ytek rolny), wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
W sytuacji stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w wydanych przez ww.

organy decyzjach Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska b´dzie
móg∏ wystàpiç o stwierdzenie ich
niewa˝noÊci. Wykonawca starajàcy
si´ o zezwolenie na inwestycj´ b´dzie
musia∏ spe∏niaç wszystkie niezb´dne
wymagania zarówno przy wydawaniu decyzji o uwarunkowaniach
Êrodowiskowych, jak i przy wydawaniu decyzji koƒcowej.
Du˝e inwestycje, np. drogowe, b´dà
wymaga∏y dwuetapowej oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko. Nie
oznacza to jednak, ˝e b´dzie trwa∏a
d∏u˝ej ni˝ do tej pory. Ustawa przewiduje bowiem skrócenie poszczególnych etapów post´powania.
Obecnie te kwestie reguluje Prawo
ochrony Êrodowiska, a post´powanie jest jednoetapowe.
Skrócony zostanie przede wszystkim czas przewidziany na odwo∏ania,
a tak˝e krócej b´dà trwa∏y uzgodnienia z urz´dami zajmujàcymi si´
zatwierdzaniem ocen. Uzgodnieƒ
du˝ych inwestycji b´dzie bowiem
dokonywa∏a Generalna Dyrekcja
Ochrony Ârodowiska (GDOÂ), a nie
jak do tej pory wojewoda, a nast´pnie Ministerstwo Ârodowiska.
Op∏aty
Ustawa okreÊla op∏aty za dost´p do
informacji o Êrodowisku. Zgodnie
z Ustawà wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dost´pnym
wykazie b´dzie bezp∏atne.

✔

WA˚NE!

Za wyszukiwanie informacji, a tak˝e
za przekszta∏canie informacji w form´
wskazanà we wniosku, sporzàdzanie
kopii dokumentów lub danych oraz
ich przes∏anie organ administracji
b´dzie pobiera∏ op∏aty w wysokoÊci
odzwierciedlajàcej zwiàzane z tym
uzasadnione koszty. Op∏at tych nie
b´dzie si´ pobieraç, je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez organ administracji.
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Górne jednostkowe stawki op∏at
b´dà wynosiç:
1) za wyszukiwanie informacji –
10 z∏, je˝eli wymaga wyszukiwania do dziesi´ciu dokumentów; op∏ata ulega zwi´kszeniu
nie wi´cej ni˝ o 1 z∏ za ka˝dy
kolejny dokument, je˝eli informacja wymaga wyszukiwania
wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów;
2) za przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku
– 3 z∏ za ka˝dy informatyczny
noÊnik danych;
3) za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4):
a) za stron´ kopii czarno-bia∏ej
– 0,60 z∏,
b) za stron´ kopii kolorowej – 6 z∏.
Za przes∏anie kopii dokumentów
lub danych drogà pocztowà pobieraç si´ b´dzie op∏at´ za przesy∏k´

danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokoÊci podanej w obowiàzujàcym cenniku powszechnych
us∏ug pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
Prawo pocztowe, zwi´kszonà o:
1) nie wi´cej ni˝ 4 z∏ – za kopi´
dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2) nie wi´cej ni˝ 10 z∏ – za kopi´
dokumentów lub danych na
informatycznym noÊniku danych
dostarczonym przez podmiot
˝àdajàcy informacji.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe stawki op∏at
oraz wspó∏czynniki ró˝nicujàce ich
wysokoÊç, sposób naliczania op∏at,
oraz terminy i sposób uiszczania
op∏at, bioràc pod uwag´, ˝e op∏aty
te nie powinny stanowiç przeszkody
w dost´pie do informacji.

Generalny Dyrektor
Ochrony Ârodowiska
Ustawa wprowadza nowy organ –
Generalnego Dyrektora Ochrony
Ârodowiska i jego regionalnych
odpowiedników. G∏ównym zadaniem
tych wyspecjalizowanych s∏u˝b
b´dzie usprawnienie procesu zarzàdzania Êrodowiskiem. Regionalni
dyrektorzy majà przejàç od wojewodów zadania dotyczàce ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko,
ochron´ obszarów Natura 2000
i innych przyrodniczo cennych.
Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska b´dzie wspó∏pracowaç
z g∏ównym konserwatorem przyrody
i Paƒstwowà Radà Ochrony Przyrody, organami samorzàdu terytorialnego i organizacjami ekologicznymi.
■
Paulina Grabowska

Porady prawne
Wymagania prawne w elementach SZÂ – polityka Êrodowiskowa
Wiele firm w Polsce wdro˝y∏o i certyfikowa∏o systemy zarzàdzania
Êrodowiskowego wg normy
PN-EN ISO 14001. Wiele innych
firm jest w trakcie procesu wdra˝ania. Ze wzgl´du na zapewnienie
zgodnoÊci tych systemów z regu∏ami obowiàzujàcymi w ochronie Êrodowiska oraz w celu jak
najlepszego wykorzystania SZÂ
dla spe∏niania tych wymagaƒ
nale˝y przy tworzeniu i doskonaleniu systemów zarzàdzania Êrodowiskowego szczególnà uwag´
poÊwi´ciç na potrzeb´ p∏ynnego
i skutecznego powiàzania elementów SZÂ z prawem ochrony Êrodowiska i to niezale˝nie od etapu,
w jakim znajduje si´ dana firma.

Przy analizowaniu relacji pomi´dzy zapisami przepisów prawnych
(na podstawie których funkcjonujà
przedsi´biorcy) a zapisami normy
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nale˝y braç pod uwag´ specyfik´
poszczególnych dokumentów, ich
charakterystyczny j´zyk, konstrukcj´,
struktur´ itd. Nie nale˝y oczekiwaç
pe∏nej zgodnoÊci normy ISO 14001
i prawa ochrony Êrodowiska, a nawet
treÊci podstawowych poj´ç, chocia˝
cel obydwu zbiorów dokumentów
jest praktycznie ten sam: zapewniç
wysoki poziom ochrony Êrodowiska.
Polityka Êrodowiskowa jest wskazaniem dla wprowadzenia i doskonalenia SZÂ organizacji w taki sposób, aby system móg∏ utrzymywaç
i poprawiaç oddzia∏ywanie na Êrodowisko. Tak wi´c polityka powinna
odzwierciedlaç, w jak najwy˝szym
stopniu, dà˝enie zarzàdu firmy do
dzia∏ania zgodnie z obowiàzujàcym prawem i do ciàg∏ego doskonalenia. Polityka formu∏uje zasady,
wg których organizacja ustala swe
cele i zadania. Polityka winna byç
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dostatecznie jasna, aby u∏atwiç jej
zrozumienie przez zainteresowane
grupy wewn´trzne i zewn´trzne;
powinna byç ponadto periodycznie
przeglàdana i rewidowana dla
uwzgl´dnienia zmieniajàcych si´
warunków i informacji. Obszar jej
zastosowania powinien byç ∏atwo
identyfikowalny. Najwy˝szy zarzàd
organizacji, która jest cz´Êcià szerszej korporacji powinien zdefiniowaç i udokumentowaç swojà polityk´ Êrodowiskowà w kontekÊcie
polityki Êrodowiskowej tej korporacji, której dana organizacja jest
cz´Êcià.
Przepisy w zakresie ochrony
Êrodowiska:
Przepisy ochrony Êrodowiska nie
stawiajà wprost wymagaƒ co do
ustanowienia w firmie polityki
Êrodowiskowej. Zawarte w tych
www.dashofer.pl
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przepisach wymagania i obowiàzki
zach´cajà jednak˝e do posiadania
takiego (lub o podobnym charakterze) dokumentu. Przyk∏ady
takich odniesieƒ z autorskà ich
interpretacjà zawarte sà m. in.
w ustawie „Prawo ochrony Êrodowiska” w nast´pujàcych punktach:
1. Tytu∏ II „Ochrona zasobów Êrodowiska”, Dzia∏ IX „Ograniczanie sposobów korzystania z nieruchomoÊci w zwiàzku z ochronà
Êrodowiska”, Rozdzia∏ 3 „Obszary
ograniczonego u˝ytkowania”.
Z postanowieƒ tego rozdzia∏u wynika,
˝e funkcjonowanie obszaru ograniczonego u˝ytkowania pociàga za
sobà okreÊlone koszty dla przedsi´biorcy (wyp∏ata odszkodowaƒ,
wykup nieruchomoÊci itp.). Z tego
te˝ wzgl´du warto ustanowiç i prowadziç taki kierunek dzia∏aƒ Êrodowiskowych (polityk´ Êrodowiskowà),
który zmierza do takiego ograniczenia negatywnego oddzia∏ywania
na Êrodowisko, aby oddzia∏ywanie
to zamkn´∏o si´ w granicach terenu,
do którego przedsi´biorca posiada
tytu∏ prawny.
2. Tytu∏ III „Przeciwdzia∏anie
zanieczyszczeniom”, Dzia∏ II
„Instalacje, urzàdzenia, substancje oraz produkty”
Ustawa zobowiàzuje do dotrzymywania standardów emisyjnych (art. 141)
oraz imisyjnych (art. 144), a tak˝e
do przestrzegania okreÊlonych
w art. 166 warunków wytwarzania
produktów. Te podstawowe zasady
prowadzenia ka˝dego rodzaju dzia∏alnoÊci zas∏ugujà na wpisanie ich
do zestawu najwa˝niejszych za∏o˝eƒ,
które powinien znaç ka˝dy cz∏onek
personelu firmy i które powinny
byç spisane. W celu unikni´cia tu
przypadkowoÊci nale˝y wi´c ustaliç
i wprowadziç polityk´ Êrodowiskowà.
3. Tytu∏ III „Przeciwdzia∏anie
zanieczyszczeniom”, Dzia∏ IV
„Pozwolenia na wprowadzanie
www.dashofer.pl

do Êrodowiska substancji lub
energii”

byç polityki tworzone przez administracj´.

Ustawa stanowi, ˝e organ w∏aÊciwy
do wydania pozwolenia odmówi jego
wydania, je˝eli (…) wydanie pozwolenia by∏oby niezgodne z programami (wojewódzkim, powiatowym,
gminnym programem ochrony Êrodowiska oraz z programami naprawczymi) (art. 186), Tak˝e w rozdziale
dotyczàcym pozwoleƒ zintegrowanych zwraca si´ uwag´ na koniecznoÊç Êledzenia post´pu technicznego
(art. 216 ust. 2 – „wydane pozwolenie analizowane jest równie˝, je˝eli
nastàpi∏a zmiana w najlepszych
dost´pnych technikach”). Przedsi´biorca nie powinien daç si´ zaskoczyç jakàkolwiek nowoÊcià, która
wp∏ynie na jego pozycj´ na rynku.
KoniecznoÊç stosowania si´ do tych
wspomnianych wy˝ej programów
oraz stosowania post´pu technicznego w planowym skutecznym
dzia∏aniu powinna byç okreÊlona
m.in. poprzez wydanie polityki
Êrodowiskowej i zapoznanie z nià
wszystkich pracujàcych na rzecz
danej firmy.

Zupe∏nie inaczej ni˝ w przypadku
firm wyglàda sprawa zaleceƒ do
tworzenia polityki Êrodowiskowej
i planowania dzia∏aƒ s∏u˝àcych
ochronie Êrodowiska przez jednostki
administracji publicznej. PoÊwi´cony
jest temu Tytu∏ I, Dzia∏ III – Polityka ekologiczna oraz programy
ochrony Êrodowiska. Polityka Êrodowiskowa SZÂ powinna byç zgodna
z politykà ekologicznà paƒstwa
(art. 17). W Polsce polityk´ ekologicznà paƒstwa uchwala Sejm RP
na wniosek Rady Ministrów. Polityk´ ekologicznà paƒstwa w zasadzie w ca∏oÊci nale˝a∏oby traktowaç
jako zbiór przes∏anek i argumentów
za przygotowywaniem „polityk
Êrodowiskowych”, zarówno w odniesieniu do przedsi´biorców, jak i administracji publicznej.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ustawa nie
okreÊla jednoznacznych wskazówek dla przedsi´biorcy co do treÊci
polityki Êrodowiskowej. Warto tym
niemniej zwróciç uwag´, ˝e ka˝dy
przedsi´biorca ustanawiajàc swojà
polityk´ Êrodowiskowà powinien –
poza wymaganiami normy ISO
14001 – uwzgl´dniç tak˝e powy˝ej
wspomniane zagadnienia. U∏atwi
to spe∏nianie wymagaƒ prawnych,
a przede wszystkich lepsze wykorzystanie systemu zarzàdzania
Êrodowiskowego do przyj´tych
w firmie kierunków dzia∏aƒ. Tworzàc
swojà polityk´ Êrodowiskowà
warto równie˝ znaç inne polityki,
dotyczàce prowadzonej dzia∏alnoÊci.
B´dà (lub sà) tworzone inne jeszcze
strategie i polityki (art. 40 ustawy),
które tak˝e firma stosujàca SZÂ
musi braç pod uwag´ przy opracowywaniu swojej polityki Êrodowiskowej. Takimi deklaracjami mogà

„3.3. Zarzàdzanie Êrodowiskowe
3.3.1. Stan wyjÊciowy

Polityka ekologiczna
Polski na lata 2007-2010
z uwzgl´dnieniem
perspektywy na lata
2011-2014 podaje:

Systemy zarzàdzania Êrodowiskowego (SZÂ) sà dobrowolnym zobowiàzaniem organizacji typu przedsi´biorstwa, placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki
administracji publicznej i inne do
podejmowania dzia∏aƒ majàcych
na celu zmniejszanie oddzia∏ywaƒ
na Êrodowisko, zwiàzanych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.
W ostatnim pi´cioleciu nastàpi∏
w Polsce dynamiczny rozwój systemów zarzàdzania Êrodowiskowego.
Blisko 1100 organizacji posiada certyfikowane systemy zgodne z normà
PN-EN ISO 14001, oko∏o 230 organizacji zaanga˝owanych jest w Polski
Ruch Czystszej Produkcji a Program „OdpowiedzialnoÊç i Troska”
zrzesza 38 przedstawicieli najwi´k-
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szych przedsi´biorstw bran˝y chemicznej.
Od 2002 r. by∏y prowadzone intensywne przygotowania do stworzenia mo˝liwoÊci rejestracji polskich
organizacji w systemie EMAS.
Przeprowadzono cykl szkoleƒ dla
organizacji zainteresowanych rejestracjà w EMAS, stworzono system
informacyjno-informatyczny
opracowano i opublikowano materia∏y promocyjne.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu16 (EMAS), okreÊli∏a
instytucje w∏aÊciwe do wykonania
zadaƒ wynikajàcych z Rozporzàdzenia (WE) nr 761/2001, czyniàc
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska i ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki wodnej odpowiedzialnym za rejestracj´ organizacji
i funkcjonowanie systemu, a Polskie
Centrum Akredytacji odpowiedzialnym za akredytacj´ weryfikatorów
Êrodowiskowych i nadzór nad nimi.
Pierwszà krajowà organizacj´ w systemie EMAS zarejestrowano we
wrzeÊniu 2005 r.
3.3.2. Cele Êredniookresowe do
2014 r.
W perspektywie Êredniookresowej
szczególny nacisk b´dzie po∏o˝ony
na tworzenie warunków sprzyjajàcych wdra˝aniu systemów zarzàdzania Êrodowiskowego oraz kszta∏towaniu postaw konsumentów w zakresie stwarzania zapotrzebowania

!

na wyroby i us∏ugi wytwarzane
z poszanowaniem i nale˝ytà troskà
o jakoÊç Êrodowiska i jego zasoby.
Stàd celami Êredniookresowymi sà:
➢ Upowszechnienie idei SZÂ i wdra˝anie tych systemów w ga∏´ziach
przemys∏u znaczàcym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,
➢ Wzrost ÊwiadomoÊci konsumentów – rozpoznawalnoÊç logo
EMAS, znaku normy PN-EN
ISO 14001, Czystszej Produkcji,
OdpowiedzialnoÊç i Troska przez
50% spo∏eczeƒstwa,
➢ Rozwój EMAS w sektorze ma∏ych
przedsi´biorstw oraz administracji
publicznej szczebla lokalnego.
3.3.3. Kierunki dzia∏aƒ na lata
2007-2010
Spe∏nienie tych celów Êredniookresowych b´dzie wymagaç kontynuacji
dzia∏aƒ z zakresu pomocy technicznej oraz wykreowania instrumentów zach´cajàcych do rejestracji.
Wi´kszy nacisk b´dzie po∏o˝ony
na rozwój systemu EMAS z uwagi
na fakt funkcjonowania unijnego rejestru organizacji.
W dalszej perspektywie rozwa˝one
b´dzie wprowadzenie instrumentu
zielonych zamówieƒ jako preferowanego dla administracji publicznej (patrz rozdz.3.2.3) oraz systemu
instrumentów finansowych umo˝liwiajàcych obni˝enie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, dla organizacji
posiadajàcych rejestracj´ w EMAS.
Dla zapewnienia rozwoju SZÂ konieczne jest opracowanie perspek-

tywicznego programu dzia∏aƒ promocyjnych skierowanych szczególnie do sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw oraz administracji
samorzàdowej szczebla lokalnego.
Kierunki dzia∏aƒ:
1. Stworzenie ogólnokrajowego
Forum Zarzàdzania Ârodowiskowego zrzeszajàcego przedstawicieli funkcjonujàcych systemów (EMAS, ISO 14001,
Czystsza Produkcja, OdpowiedzialnoÊç i Troska).
2. Wypracowanie programu szkoleniowo-informacyjnego w zakresie systemu EMAS i jego realizacja poczàwszy od roku 2007,
uruchomienie instrumentów
(organizacyjnych, technicznych
i finansowych) zach´cajàcych
organizacje do wdra˝ania EMAS.
3. Nawiàzanie Êcis∏ej wspó∏pracy
z organami EMAS na forum ogólnoeuropejskim, stworzenie zaplecza technicznego i organizacyjnego do funkcjonowania EMAS.
4. Wykreowanie modelu wspó∏pracy
WIOÂ z organizacjami posiadajàcymi rejestracj´ w systemie
EMAS lub certyfikat PN-EN
ISO 14001.
5. Wsparcie w∏adz lokalnych poprzez opracowanie ramowego
programu wdro˝enia EMAS
przez podmioty publiczne.
6. Opracowanie i realizacja programu promocji SZÂ, w tym
akcji informacyjnych dla konsumentów.”
■
Redakcja

Temat numeru

Trzeci konkurs dla I i II OSI w POIÂ
Og∏oszony zosta∏ kolejny konkurs.
Nabór w trybie konkursowym
wniosków o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci projektów w ramach: Priorytetu I – Gospodarka
wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1.
– Gospodarka wodno-Êciekowa
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w aglomeracjach powy˝ej 15 tys.
RLM (konkurs nr 3/POIÂ/1.1/11/2008)
i Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
(konkurs nr 2/POIÂ/2.2/11/2008).
Jest to ju˝ trzeci, kolejny konkurs
dla tych osi priorytetowych po
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wczeÊniej og∏oszonych w marcu
i czerwcu. Konkursy og∏aszane sà
zgodnie z przyj´tym planem
w odst´pach kwartalnych. Planowane terminy og∏oszenia konkursów w 2008 r. to: marzec, czerwiec, wrzesieƒ i grudzieƒ.
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Pierwszy konkurs og∏oszony zosta∏
18 marca br. dla dzia∏ania 1.1. oraz
2.1. (nabór trwa∏ od 21 kwietnia do
26 maja br.) – dost´pna pula Êrodków to 300 mln euro (ok. 1 mld z∏).
Razem w ramach dzia∏ania 1.1. oraz
2.1. zg∏oszono 96 projektów na
∏àcznà kwot´ ok. 5,3 mld z∏ (w tym
wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 3,4 mld z∏). W ramach
samego dzia∏ania 1.1. z∏o˝ono 88
wniosków na ∏àcznà kwot´ 4,6 mld z∏
(w tym wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 3 mld z∏).
Pozytywnà ocen´ formalnà przesz∏o
47 wniosków na ∏àcznà kwot´ ok.
2,5 mld z∏. (w tym wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,5 mld z∏).
6 projektów odpad∏o na etapie oceny
merytorycznej I stopnia, a obecnie
ocenie merytorycznej II stopnia
podlega 41 projektów, w tym
36 projektów w ramach dzia∏ania 1.1.
na ∏àcznà kwot´ dofinansowania
1,2 mld z∏. Wycofano 4 wnioski.
30 czerwca br. og∏oszony zosta∏
drugi konkurs dla dzia∏ania 1.1.
oraz pierwszy dla dzia∏ania 2.2. –
nabór trwa∏ od 1 sierpnia do 1 wrzeÊnia 2008 r. Razem w ramach dzia∏ania 1.1. oraz 2.2. zg∏oszono 67 projektów na ∏àcznà kwot´ ok. 3,3 mld z∏
(w tym wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 2,2 mld z∏). Wp∏yn´∏o 66 wniosków dla dzia∏ania 1.1.
(∏àczna kwota 3 241,10 mln z∏otych,
a wnioskowana kwota dofinansowania to 2 171,12 mln z∏otych)
oraz 1 wniosek dla dzia∏ania 2.2.
(∏àczna kwota to 69,6 mln z∏otych,
a wnioskowana kwota dofinansowania to 57,9 mln z∏otych). Obecnie
trwa ocena formalna z∏o˝onych
wniosków. Na przyk∏adzie dzia∏ania 1.1. widaç, ˝e iloÊç sk∏adanych
wniosków zmala∏a z 88 do 66 (75%
z∏o˝onych wczeÊniej wniosków).
Jeszcze bardziej spad∏a ∏àczna wartoÊç z∏o˝onych wniosków – do ok.
70% wartoÊci z pierwszego konkursu.
Oznacza to, ˝e przeci´tnie sk∏adane
sà coraz mniejsze projekty – przeci´tna wartoÊç spad∏a z ponad
52 mln z∏otych do 49 mln z∏otych.
www.dashofer.pl

Zmniejszanie zainteresowania mo˝e
oznaczaç coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç wymogów okreÊlonych dla
projektów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
wartoÊç sk∏adanych wniosków w dzia∏aniu 1.1. wcià˝ znacznie przekracza iloÊç dost´pnych Êrodków.
Przyczyny odrzucenia wniosków
na etapie oceny formalnej podawane przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej to:
➢ brak wymaganej gotowoÊci projektu (brak decyzji Êrodowiskowych dla ca∏ego zakresu, brak
wymaganej liczby pozwoleƒ na
budow´),
➢ niespe∏niony wskaênik 120 os./km,
➢ przes∏anie wniosku do niew∏aÊciwej instytucji (NFOÂiGW zamiast WFOÂiGW lub odwrotnie),
➢ wnioskodawca po wezwaniu
przez Instytucj´ Wdra˝ajàcà,
zgodnie z punktem 30 Regulaminu Konkursu, nie dokona∏
poprawek/uzupe∏nieƒ w wyznaczonym terminie,
➢ Wnioskodawca sam si´ wycofa∏
z konkursu.
WA˚NE!
✔
Zgodnie z zaleceniami NFOÂiGW,
przygotowujàc projekt, nale˝y
zwróciç szczególnà uwag´ na nast´pujàce kwestie:
➢ uregulowane kwestie struktury
beneficjenta,
➢ powo∏anie JRP oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry
odpowiedzialnej za realizacj´
projektu (mo˝liwoÊç kwalifikowania kosztów zwiàzanych z prowadzeniem JRP),
➢ realnie skonstruowany bud˝et –
kalkulowanie kosztów w oparciu
o aktualne i wiarygodne kosztorysy inwestorskie,
➢ projekt musi byç realnie oszacowany czasowo – koniec najpóêniej w 2015 r.,
➢ ustalenie zakresu rzeczowego,
uwzgl´dniajàcego faktyczne mo˝liwoÊci beneficjenta – koniecznoÊç
zapewnienia wk∏adu w∏asnego,

➢ realizowanie projektu w oparciu
o mniejsze kontrakty,
➢ ˝ó∏ty FIDIC vs Czerwony FIDIC,
➢ procedura OOÂ, konsultacje
spo∏eczne.
Obecnie og∏oszony konkurs to trzeci
konkurs w dzia∏aniu 1.1. i drugi
w dzia∏aniu 2.2. Wnioski nale˝y
sk∏adaç w terminie od 3 listopada
do 4 grudnia 2008 r. do Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(dla projektów o szacowanej wartoÊci powy˝ej 25 mln euro) lub do
w∏aÊciwego dla danego województwa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
(dla projektów o szacowanej wartoÊci poni˝ej 25 mln euro). Kurs
euro okreÊlony w regulaminie konkursu to 3,384 z∏otych.
Celem dzia∏ania 1.1 jest wyposa˝enie do koƒca 2015 r. aglomeracji
powy˝ej 15 tys. RLM w systemy
kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie Êcieków zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania Êcieków
komunalnych, dlatego w ramach
konkursu wspierane b´dà m.in.
nast´pujàce dzia∏ania:
➢ budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej lub/i
➢ budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni Êcieków
komunalnych,
➢ dodatkowo, w uzasadnionych
przypadkach, w zakres projektu
mo˝e zostaç w∏àczona budowa
i modernizacja systemów zaopatrzenia w wod´ oraz budowa
kanalizacji deszczowej, ale wartoÊç zadaƒ zwiàzanych z zaopatrzeniem w wod´ oraz budowà
kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczaç 50% wartoÊci
ca∏ego przedsi´wzi´cia.
W przypadku projektów, w których
wyst´puje jeden beneficjent Êrodków oraz projekt dotyczy kompleksowego rozwiàzania problemów
gospodarki wodno-Êciekowej na
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danym obszarze, dopuszcza si´ w∏àczenie do zakresu przedsi´wzi´cia
zadaƒ realizowanych w aglomeracjach o równowa˝nej liczbie mieskaƒców (RLM) od 2 tysi´cy do
15 tysi´cy, uj´tych w Krajowym
Programie Oczyszczania Âcieków
Komunalnych pod warunkiem, ˝e jedna z aglomeracji obj´tych zakresem
projektu ma powy˝ej 15 tys. RLM.
Celem dzia∏ania 2.2. jest zwi´kszenie iloÊci terenów przywróconych
do w∏aÊciwego stanu przez rekultywacj´ terenów zdegradowanych,
zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed
zjawiskiem erozji, dlatego w ramach
konkursu wspierane b´dà m.in.
nast´pujàce dzia∏ania:
➢ rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych
przez przemys∏ i górnictwo
(∏àcznie z dzia∏aniami udost´pniajàcymi tereny do rekultywacji),
➢ usuwanie min, zanieczyszczeƒ
ropopochodnych i chemicznych,
➢ projekty zwiàzane z zabezpieczeniem/stabilizacjà osuwisk,
➢ modernizacja i budowa umocnieƒ brzegowych.
Proces wyboru projektów w trybie
konkursowym sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów:
➢ Og∏oszenie o naborze wniosków;
➢ Nabór wniosków;
➢ Ocena wniosków wed∏ug kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia na poziomie IP II;
➢ Ocena wniosków wed∏ug kryteriów merytorycznych II stopnia
przez grup´ roboczà na poziomie krajowym;
➢ Utworzenie listy rankingowej;
➢ Wydanie potwierdzenia przyznania dofinansowania dla projektów o wartoÊci poni˝ej 25 mln euro
przez IP lub
➢ Przekazanie projektów o wartoÊci
powy˝ej 25 mln euro wraz z rekomendacjà do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu przekazania do Komisji Europejskiej;
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➢ Wydanie przez Komisj´ Europejskà potwierdzenia decyzji
o dofinansowaniu projektu;
➢ Og∏oszenie wyników konkursu;
➢ Podpisanie umów o dofinansowanie przez w∏aÊciwe IP II.
Do konkursu w ramach Dzia∏ania
1.1. mogà przystàpiç nast´pujàce
podmioty:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki;
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
wodno-Êciekowe w ramach realizacji obowiàzków w∏asnych gmin.
Do konkursu w ramach dzia∏ania
2.2. mogà przystàpiç nast´pujàce
podmioty:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki;
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
z zakresu zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego;
➢ wojewodowie, PGL Lasy Paƒstwowe i jego jednostki organizacyjne;
➢ urz´dy morskie;
➢ wojsko – jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony
Narodowej oraz dla których jest
on organem za∏o˝ycielskim lub
organem nadzorczym.
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie w ramach konkursu
na dzia∏anie wynosi 200 000 000 euro
(Êrodki Funduszu SpójnoÊci). Dodatkowo ustanawia si´ rezerw´ zabezpieczajàcà (dla projektów, które
pozytywnie przejdà procedur´ odwo∏awczà) w wysokoÊci 40 000 000 euro.
Kwota Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie w ramach og∏oszonego konkursu dla dzia∏ania 2.1.
wynosi 50 000 000 euro (Êrodki Funduszu SpójnoÊci). Dodatkowo ustanowiono rezerw´ zabezpieczajàcà
(dla projektów, które pozytywnie
przejdà procedur´ odwo∏awczà)
w wysokoÊci 20 000 000 euro.
W og∏oszeniu o konkursie podkreÊlona zosta∏a po raz kolejny kwestia
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko,
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a w∏aÊciwie niezgodnoÊci krajowych
regulacji w tym zakresie z regulacjami unijnymi. Miejmy nadziej´,
˝e kwestia ta zostanie ostatecznie
uregulowana po wejÊciu w ˝ycie
nowej Ustawy o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko,
której wejÊcie w ˝ycie jest spodziewane w po∏owie listopada br.
Harmonogram konkursu nr
3/POIÂ/1.1/11/2008 oraz 2/POIÂ/
2.2/11/2008:
➢ 30 wrzeÊnia 08 – Og∏oszenie
konkursu
➢ 3 listopada 08 – Rozpocz´cie
naboru wniosków
➢ 4 grudnia 08 – Zakoƒczenie
naboru wniosków
➢ 20 stycznia 09 – Zakoƒczenie
oceny formalnej
➢ 29 stycznia 09 – Poprawione
wersje projektów po poprawkach formalnych
➢ 9 lutego 09 – Ostateczne zakoƒczenie oceny formalnej przez IW
➢ 16 lutego 09 – Zakoƒczenie
oceny merytorycznej I stopnia
➢ 23 lutego 09 – Poprawione wersje projektów po poprawkach
merytorycznych
➢ 2 marca 09 – Zakoƒczenie procesu oceny wniosków przez IW
➢ 14 kwietnia 09 – Zakoƒczenie
prac przez grup´ roboczà
➢ 23 kwietnia 09 – Ostateczne
wersje wniosków po poprawkach
➢ 5 maja 09 – Zakoƒczenie oceny
wniosków przez Grup´ Roboczà
➢ 14 maja 09 – Utworzenie listy
rankingowej
Od momentu z∏o˝enia wniosku do
zakoƒczenia oceny up∏ywa sporo
czasu. W powy˝ej przedstawionym
zestawieniu nie ma dat zwiàzanych
z przekazaniem projektów o wartoÊci powy˝ej 25 mln euro wraz
z rekomendacjà do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w celu
przekazania do Komisji Europejskiej i wydania przez Komisj´
www.dashofer.pl
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Europejskà potwierdzenia decyzji
o dofinansowaniu projektu. W tej
sytuacji trudno jednoznacznie okreÊ-

liç, kiedy w praktyce nastàpi podpisanie umów o dofinansowaniu,
a dopiero wtedy mo˝na liczyç, ˝e na

konta beneficjentów wp∏ynà Êrodki,
na które liczà.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Interpretacje w zakresie op∏at zwiàzanych ze Êrodowiskiem
20 wrzeÊnia 2008 roku wesz∏a
w ˝ycie nowelizacja Ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Najistotniejsze zmiany
dotyczà wysokoÊci op∏aty od
wniosku oraz mo˝liwoÊci wystàpienia z wnioskiem o interpretacje równie˝ w sprawach innych
ni˝ podatkowe danin publicznych, czyli np. sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne,
ale równie˝ dotyczàcych op∏at
zwiàzanych ze Êrodowiskiem.

Prawo takie istnia∏o ju˝ wczeÊniej,
by∏o jednak zbyt ogóle i nie precyzowa∏o konkretnych skutków wydania interpretacji, uprawnieƒ przedsi´biocy, obowiàzków podmiotów
sfery publicznej.
Danina
W uzasadnieniu projektu nowelizacji zapisano, i˝ zwrot „daniny
publiczne”, b´dàce przedmiotem
interpretacji, nale˝y rozumieç szeroko, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, jako
„podatki, sk∏adki, op∏aty oraz inne
Êwiadczenia pieni´˝ne, których
obowiàzek ponoszenia na rzecz
paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego, funduszy celowych oraz
innych jednostek sektora finansów
publicznych wynika z odr´bnych
ustaw ni˝ ustawa bud˝etowa”.
Interpretacje dotyczàce danin
mogà dotyczyç zatem innego ni˝
podatki rodzaju op∏at, wynikajàcych z ró˝nych ustaw, m.in.:
➢ op∏at Êrodowiskowych (za korzystanie ze Êrodowiska, op∏aty
produktowej i depozytowej, op∏at
www.dashofer.pl

➢
➢

➢
➢

tzw. recyklingowych za zu˝yty
sprz´t elektryczny i elektroniczny
oraz pojazdy, za substancje
zubo˝ajàce warstw´ ozonowà),
op∏at za wycinanie drzew i krzewów,
op∏at z prawa wodnego (za wykorzystywanie dróg wodnych,
melioracyjne, za korzystanie
z gruntów pokrytych wodami),
op∏at eksploatacyjnych (geologicznych),
podatków i op∏at lokalnych (np.
targowych, od nieruchomoÊci).

Przedmiotem interpretacji nie mo˝e
byç inna tematyka ni˝ op∏aty.
Ministerstwo Ârodowiska nie jest
jednak przekonane, ˝e op∏aty Êrodowiskowe sà daninami. Mo˝e si´
zatem okazaç, ˝e spraw´ wyjaÊnià
dopiero sàdy administracyjne.
Wniosek
Przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç do
w∏aÊciwego organu administracji
publicznej lub paƒstwowej jednostki
organizacyjnej wniosek o wydanie
pisemnej interpretacji co do zakresu
i sposobu zastosowania przepisów,
z których wynika obowiàzek Êwiadczenia przez przedsi´biorc´ m.in.
daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie. Decyzj´ wyda ten
urzàd (organ administracji publicznej lub paƒstwowa jednostka organizacyjna), który jest w∏aÊciwy do
pobierania od przedsi´biorcy konkretnych danin.
Wniosek o wydanie interpretacji
mo˝e dotyczyç zaistnia∏ego stanu
faktycznego lub zdarzeƒ przysz∏ych.

Wniosek powinien zawieraç nast´pujàce dane:
➢ opis stanu faktycznego lub zdarzenia przysz∏ego;
➢ w∏asne stanowisko przedsi´biorcy w sprawie;
➢ firm´ (nazw´) przedsi´biorcy;
➢ oznaczenie siedziby i adresu albo
miejsca zamieszkania i adresu
przedsi´biorcy;
➢ numer identyfikacji podatkowej
(NIP);
➢ numer w rejestrze przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo w Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej;
➢ adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny ni˝ adres
siedziby albo adres zamieszkania przedsi´biorcy.

✔

WA˚NE!

Je˝eli interpretacja dotyczy stanu
przesz∏ego, nale˝y podaç dat´ zdarzenia, aby interpretacja by∏a aktualna ze
stanem prawnym dotyczàcym okresu
przysz∏ego.

Op∏ata. Termin
Op∏ata od wniosku o wydanie
wià˝àcej interpretacji wynosi 40 z∏.
Je˝eli wniosek dotyczy wi´cej ni˝
jednego stanu faktycznego lub
zdarzenia przysz∏ego, op∏ata pobierana jest od ka˝dego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przysz∏ego. Organ wydaje
interpretacj´ bez zb´dnej zw∏oki,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia otrzymania kompletnego i op∏aconego wniosku.
W przypadku niewydania interpretacji w terminie uznaje si´, ˝e w dniu
nast´pujàcym po dniu, w którym
up∏ynà∏ termin wydania interpre-
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tacji, zosta∏a wydana interpretacja
stwierdzajàca prawid∏owoÊç stanowiska przedsi´biorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.
Skutki
Interpretacja zawiera wskazanie
prawid∏owego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym.
Zostaje wydana w formie decyzji
i jest wià˝àca dla organów administracji publicznej oraz paƒstwowych jednostek organizacyjnych

w∏aÊciwych dla przedsi´biorcy.
Przedsi´biorca mo˝e oprzeç si´
w swoich dzia∏aniach na interpretacji
i nie mo˝e byç obcià˝ony jakimikolwiek daninami publicznymi,
sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie,
w jakim zastosowa∏ si´ do uzyskanej interpretacji.
Interpretacja nie jest wià˝àca dla
przedsi´biorcy, mo˝e on bowiem
nie dostosowaç do wyjaÊnieƒ.
Interpretacja mo˝e zostaç zmieniona
wy∏àcznie w drodze wznowienia

post´powania, jednak przedsi´biorca
mo˝e si´ równie˝ odwo∏aç od decyzji
interpretacyjnej – wznowienie dotyczy decyzji ju˝ ostatecznej. Nie
zmienia si´ interpretacji, w wyniku
której nastàpi∏y nieodwracalne
skutki prawne. To znaczy, ˝e przedsi´biorca zap∏aci podatek czy sk∏adk´
wyliczonà zgodnie ze stanowiskiem zawartym w interpretacji.
Ustawa nie zawiera obowiàzku
publikacji interpretacji.
■
Paulina Grabowska

Finanse
Op∏aty za dost´p do informacji o Êrodowisku
Prowadzenie publicznych wykazów informacji o Êrodowisku
oraz udost´pnianie informacji,
które mogà podlegaç udost´pnieniu, wià˝e si´ z koniecznoÊcià
ponoszenia pewnych kosztów
przez organy do tego zobowiàzane. Jednak wprowadzenie pe∏nej odp∏atnoÊci za ich uzyskanie
mog∏oby w praktyce czyniç iluzjà
zasad´ dost´pu do informacji
o stanie i ochronie Êrodowiska.
Dlatego ustawodawca, próbujàc
zrównowa˝yç interes publiczny
z interesem podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji,
okreÊli∏, co musi byç dost´pne bezp∏atnie oraz ustali∏ stawki op∏at
w zakresie, w jakim odstàpi∏ od
zasady bezp∏atnoÊci.

Dost´p do informacji po przyst´pnych cenach jest te˝ warunkiem
realizacji zasady prawa obywateli
dost´pu do informacji o Êrodowisku.
Na regulacje prawne dost´pu do
informacji o Êrodowisku sk∏adajà
si´:
➢ Konstytucja RP – art. 74 ust. 3
stanowi wprost, ˝e „ka˝dy ma
prawo do informacji o stanie
i ochronie Êrodowiska”.
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➢ Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska (POÂ), art. 19-24a. Zgodnie z art. 19 ust. 1 POÂ „Organy
administracji sà obowiàzane
udost´pniaç ka˝demu informacje
o Êrodowisku i jego ochronie,
znajdujàce si´ w ich posiadaniu”.
➢ Przepisy o dost´pie do informacji publicznej w Ustawie
o dost´pie do informacji publicznej (DIP),
➢ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
➢ przepisy szeregu ustaw przewidujàcych wyjàtki od zasady jawnoÊci.
Prawo wspólnotowe
Dost´p do informacji o Êrodowisku
jest te˝ zagwarantowany prawem
wspólnotowym. Obecnie podstawowym aktem Unii Europejskiej
regulujàcym zasady dost´pu do
informacji o Êrodowisku jest Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie publicznego
dost´pu do informacji dotyczàcych
Êrodowiska. W Dyrektywie 2003/4
znacznie rozszerzono kràg podmiotów zobowiàzanych do udzielania
informacji. Obowiàzkiem tym obj´te
sà teraz wszystkie organy adminis-
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tracji, posiadajàce informacje o Êrodowisku, niezale˝nie od tego, czy
wykonujà jakieÊ zadania w tym zakresie czy te˝ nie. Dyrektywa jednoznacznie stanowi, ˝e obowiàzkiem udzielania informacji obj´te
sà te˝ wszelkie organy doradcze
w∏adz publicznych.
Konwencja z Aarhus
Drugim bardzo istotnym aktem
prawa mi´dzynarodowego, który
wià˝e Polsk´ w zakresie problematyki dost´pu do informacji o Êrodowisku, jest podpisana 25 czerwca
1998 r. w Aarhus (miasto w Danii)
Konwencja o Dost´pie do Informacji,
Udziale Spo∏eczeƒstwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dost´pie do
SprawiedliwoÊci w Sprawach Dotyczàcych Ârodowiska.
Informacje o Êrodowisku
Termin „informacje o Êrodowisku”
zosta∏ zdefiniowany w art. 2 ust. 1
Dyrektywy 2003/4/WE i odnosi si´
do szerokiego zakresu informacji
udost´pnianych w formie pisemnej,
wizualnej, dêwi´kowej, elektronicznej lub innej formie materialnej.
W polskim ustawodawstwie nie ma
odr´bnej definicji informacji o Êrowww.dashofer.pl
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dowisku. Zakres informacji podlegajàcych udost´pnianiu trzeba
konstruowaç na podstawie kilku
przepisów.
Bezp∏atny dost´p
do informacji
Zasadà jest bezp∏atny dost´p do
informacji znajdujàcych si´ w publicznym wykazie.
Wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dost´pnym wykazie jest bezp∏atne. Bezp∏atny dost´p do informacji znajdujàcych si´ w publicznym
wykazie jest zasadà zapisanà
w Dyrektywie 2003/4/WE. Natomiast
op∏aty mogà byç stosowane nie za
sam dost´p do informacji, ale za
prac´ w∏o˝onà przez organ w udost´pnienie danej informacji. Wed∏ug
Dyrektywy 2003/4 za dostarczenie
informacji przez organ mogà byç
pobierane op∏aty, które nie przekraczajà „uzasadnionej kwoty”. Postanowienia Dyrektywy 2003/4/WE
odnoÊnie do op∏at zosta∏y implementowane do polskiego prawa przez
POÂ oraz Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych stawek
op∏at za udost´pnianie informacji
o Êrodowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania op∏at.
Odst´pstwa
od bezp∏atnoÊci
Regu∏a bezp∏atnoÊci, jak wspomniano, zosta∏a ograniczona kilkoma
barierami. Po pierwsze, znajduje ona
zastosowanie tylko w sytuacji, gdy
uzyskanie informacji odbywa si´
w siedzibie organu administracji, a po
drugie, gdy informacja ta jest zamieszczona w wykazie prowadzonym na podstawie art. 19 ust. 6 POÂ.
Przez siedzib´ organu nale˝y rozumieç tylko pomieszczenia organu
zobowiàzanego do prowadzenia
takiego wykazu, a nie wszystkich
organów posiadajàcych informacje
www.dashofer.pl

zamieszczone w nim. W sytuacji
natomiast, gdy udost´pnienie informacji jest zwiàzane z jej wyszukaniem lub informacja ma byç
udost´pniona w innej formie ni˝
mo˝liwoÊç zapoznania si´ z nià
w siedzibie organu, zasadà staje
si´ odp∏atne sporzàdzenie i udost´pnienie takiej informacji.
Wed∏ug POÂ za wyszukiwanie
informacji, przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà we wniosku o udost´pnienie, sporzàdzanie
kopii dokumentów lub danych oraz
ich przes∏anie organ administracji
pobiera op∏aty w wysokoÊci odzwierciedlajàcej zwiàzane z tym uzasadnione koszty.
Zwolnienie organów
administracji
Op∏aty za wyszukiwanie informacji, przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku
o udost´pnienie, sporzàdzanie kopii
dokumentów lub danych oraz ich
przes∏anie nie pobiera si´, je˝eli
wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez organ
administracji.
Górne stawki op∏at
Ustawa POÂ okreÊla górne stawki
op∏at.
Górne jednostkowe stawki op∏at
wynoszà:
1) za wyszukiwanie informacji –
10 z∏, je˝eli wymaga wyszukiwania do dziesi´ciu dokumentów; op∏ata ulega zwi´kszeniu
nie wi´cej ni˝ o 1 z∏ za ka˝dy
kolejny dokument, je˝eli informacja wymaga wyszukiwania
wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów,
2) za przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku
o udost´pnienie – 3 z∏ za ka˝dy
informatyczny noÊnik danych,
3) za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4):

a) za stron´ kopii czarno-bia∏ej
– 0,60 z∏,
b) za stron´ kopii kolorowej – 6 z∏.
Za przes∏anie kopii dokumentów
lub danych drogà pocztowà pobiera
si´ op∏at´ za przesy∏k´ danego
rodzaju i danej kategorii wagowej
w wysokoÊci podanej w obowiàzujàcym cenniku powszechnych us∏ug
pocztowych operatora publicznego
w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo
pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188
z póên. zm.), zwi´kszonà o:
a) nie wi´cej ni˝ 4 z∏ – za kopi´
dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii,
b) nie wi´cej ni˝ 10 z∏ – za kopi´
dokumentów lub danych na
informatycznym noÊniku danych
dostarczonym przez wnioskodawc´.
Jak ju˝ wspomniano, ustawa okreÊla
tylko górne stawki op∏at. Szczegó∏owe stawki op∏at, sposób ich naliczania z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci przekszta∏cenia informacji
w form´ wskazanà we wniosku
o udost´pnienie oraz sposób uiszczania op∏at okreÊla w drodze rozporzàdzenia minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych. Stawki te
powinny byç ustalone w takiej wysokoÊci, aby op∏aty nie stanowi∏y
przeszkody w dost´pie do informacji.
Obowiàzujàce
jednostkowe stawki op∏at
Op∏ata za wyszukiwanie informacji
wynosi 5 z∏, je˝eli wymaga wyszukania do dziesi´ciu dokumentów.
Je˝eli informacja wymaga wyszukania wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów, to op∏ata ulega zwi´kszeniu ponad 5 z∏ o 0,50 z∏ za ka˝dy
kolejny dokument.
Op∏aty za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4) wynoszà:
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1) 0,30 z∏ za stron´ kopii czarno-bia∏ej;
2) 3 z∏ za stron´ kopii kolorowej.
Za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera
si´ op∏aty, bioràc za podstaw´
op∏at´ za kopi´ czarno-bia∏à
i mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera
si´ op∏aty, bioràc za podstaw´
op∏at´ za kopi´ czarno-bia∏à
i mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 4;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera
si´ op∏aty, bioràc za podstaw´
op∏at´ za kopi´ czarno-bia∏à
i mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 8;
4) 841 mm x 1,189 mm (A0) pobiera si´ op∏aty, bioràc za podstaw´ op∏at´ za kopi´ czarno-bia∏à i mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 16.

✔

WA˚NE!

Za sporzàdzanie kopii dokumentów
lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oÊwiaty pozaszkolnej pobiera
si´ po∏ow´ op∏aty.
Za przekszta∏canie informacji w form´
zawartà we wniosku o udost´pnienie pobiera si´ op∏at´ nie wy˝szà ni˝
1,50 z∏ za ka˝dy informatyczny
noÊnik danych.

Zasada uiszczania op∏at
Op∏at´ za udost´pnienie informacji
o Êrodowisku uiszcza si´ po jej
ustaleniu przez wp∏at´ do kasy lub
na rachunek bankowy w∏aÊciwego
organu administracji.
Za przes∏anie kopii dokumentów
lub danych drogà pocztowà pobiera
si´ op∏at´ w wysokoÊci podanej
w obowiàzujàcym cenniku powszech-

nych us∏ug pocztowych operatora
publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo pocztowe
za przesy∏k´ danego rodzaju i danej
kategorii wagowej, zwi´kszonà o:
1) 2 z∏ – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie
wydruku lub kserokopii;
2) 5 z∏ – w przypadku kopii dokumentów lub danych na noÊniku
elektronicznym dostarczonym
przez wnioskodawc´.
W przypadku przes∏ania kopii
dokumentów lub danych drogà
pocztowà, op∏at´ uiszcza si´ przy
odbiorze przesy∏ki.
Formy udost´pniania
informacji
Wed∏ug POÂ udost´pnianie informacji o Êrodowisku nast´puje
przede wszystkim przez system
publicznie dost´pnych wykazów
danych o dokumentach prowadzonych przez organy w∏aÊciwe
w sprawach, których dotyczy dany
dokument (np. organ wydajàcy
pozwolenie).
W wykazach zawarte sà dane
o pewnych dokumentach z dziedziny ochrony Êrodowiska, takich
jak: wnioski o wydanie decyzji i same
decyzje, o których mowa w art. 6
Konwencji z Aarhus, raporty o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko, zawierajàce informacje, o których mowa w art. 6 ust. 6 a-e Konwencji
z Aarhus, opinie i uzgodnienia
innych organów, projekty polityk,
strategii, planów lub programów,
o których mowa w art. 7 Konwencji z Aarhus.

Terminy
Dyrektywa 2003/4 wprowadzi∏a nowe
terminy na udost´pnianie informacji:
ma to nastàpiç bez zw∏oki, ale zasadniczym terminem jest jeden miesiàc,
a w przypadku wyjàtkowo obszernej
informacji termin mo˝e ulec przed∏u˝eniu do 2 miesi´cy. Wymogi
Dyrektywy majà swoje odzwierciedlenie w Ustawie – POÂ, wed∏ug
zapisów której organ administracji
jest zobowiàzany udost´pniç informacj´ bez zb´dnej zw∏oki, nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia
otrzymania wniosku. Ten termin jednego miesiàca mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 2 miesi´cy ze wzgl´du
na stopieƒ skomplikowania sprawy.
O ka˝dym przypadku nieza∏atwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zobowiàzany
jest zawiadomiç strony, podajàc
przyczyny zw∏oki i wskazujàc
nowy termin za∏atwienia sprawy.

✔

Mo˝liwoÊç przed∏u˝enia terminu do
2 miesi´cy nie oznacza, ˝e za ka˝dym
razem, przed∏u˝ajàc termin, nale˝y
od razu przed∏u˝yç go maksymalnie
do 2 miesi´cy. Zawsze obowiàzuje
ogólna regu∏a, ˝e organy administracji
publicznej zobowiàzane sà za∏atwiaç
sprawy bez zb´dnej zw∏oki.

Je˝eli sprawa nie zostanie za∏atwiona
w wyznaczonym terminie, s∏u˝y
za˝alenie do organu administracji
publicznej wy˝szego stopnia.
■

§
–

–

Pozosta∏e informacje, co do których nie ma obowiàzku publikacji
w publicznie dost´pnym wykazie,
sà udost´pnianie na wniosek zainteresowanego.

WA˚NE!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegó∏owych stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku
i jego ochronie oraz sposobu uiszczania
op∏at (Dz.U. z 2007 r. Nr 114, poz. 788).

dr Micha∏ Kuliƒski
Masz pytanie do naszych ekspertów? Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

Napisz do Redakcji!
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?

Pytania i odpowiedzi

Je˝eli przez lata odbiera∏o si´ od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci zmieszane odpady komunalne (20 03 01, to
czy obecnie przy okazji selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (15% ca∏ej masy odpadów, która
jest obecnie umieszczana w przeznaczonych do tego pojemnikach)mo˝na pozosta∏à mas´ odpadów (wrzucanà
do dotychczasowych kontenerów na odpady zmieszane) zakwalifikowaç jako pozosta∏oÊci po selektywnej
zbiórce odpadów i nadaç kod 20 03 99? Wtedy zamiast 75 z∏ op∏aty Êrodowiskowej p∏aci si´ oko∏o 15. A mo˝e
dopuszczalne by∏o by zakwalifikowanie tych odpadów jako balast (kod 19 12 12)?
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251
z póên. zm.), posiadacze odpadów
zajmujàcy si´ ich zbiórkà muszà jà
prowadziç w sposób selektywny,
a wi´c z podzia∏em na kategorie
odpadów. Ust. 2 stanowi, ˝e podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiàzany do selektywnego odbierania odpadów oraz
ograniczenia iloÊci odpadów ulegajàcych biodegradacji kierowanych
do sk∏adowania. Zasadà jest, ˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje –
w przypadku odpadów komunalnych
– na podstawie przepisu art. 7 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z póên. zm.)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´

o wydanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci jest zobowiàzany okreÊliç we wniosku o wydanie
zezwolenia mi´dzy innymi rodzaje
odpadów komunalnych odbieranych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
i sposób realizacji obowiàzku ograniczenia masy odpadów ulegajàcych
biodegradacji.
Minister Ârodowiska w rozporzàdzeniu z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206) okreÊli∏ katalog
odpadów dzielonych w zale˝noÊci
od êród∏a ich powstania na 20 grup,
przy czym odpady komunalne ∏àcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie zosta∏y zaliczone do grupy 20.
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzàdzenia, odpady klasyfikuje si´ wed∏ug
êród∏a powstania w grupach od 01
do 12 lub 17 do 20, przypisujàc im
odpowiedni kod szeÊciocyfrowy
okreÊlajàcy rodzaj odpadu (wy∏à-

czajàc kody koƒczàce si´ na 99),
z zastrze˝eniem ust. 5 i 6. Ust. 6
stanowi, ˝e odpady opakowaniowe
b´dàce odpadami komunalnymi,
je˝eli sà zbierane selektywnie lub
wyst´pujà jako zmieszane odpady
opakowaniowe, klasyfikuje si´
w podgrupie 15 01, a nie 20 01.
WyjaÊnienia wymagajà u˝yte w rozporzàdzeniu nazwy i kody cyfrowe: dwie pierwsze cyfry oznaczajà
grup´ odpadów wskazujàcà êród∏o
powstawania odpadów. Oznaczenie
grupy odpadów ∏àcznie z dwiema
nast´pnymi cyframi identyfikuje
podgrup´ odpadów (inne odpady
komunalne 20 03), a kod sk∏adajàcy si´ z szeÊciu cyfr identyfikuje
rodzaj odpadów. Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne zosta∏y okreÊlone kodem 20 03 01,
a odpady niewymienione w innych
podgrupach oznacza si´ kodem
20 03 99.
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domowych. Odwo∏anie si´ do tej
definicji ma istotne znaczenie, gdy˝
êród∏o powstania odpadu decyduje
o zaliczeniu go do odpowiedniej
grupy.

W art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odpadach zawarto definicj´ poj´cia
odpady komunalne, przyjmujàc, i˝
rozumie si´ przez to odpady powstajàce w gospodarstwach domowych,
a tak˝e odpady niezawierajàce odpadów niebezpiecznych pochodzàce od innych wytwórców odpadów,
które ze wzgl´du na swój charakter
lub sk∏ad sà podobne do odpadów
powstajàcych w gospodarstwach

W Êwietle przywo∏anych wy˝ej przepisów, fakt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych nie daje
podstaw do zmiany kwalifikacji
pozosta∏ej cz´Êci tych odpadów,

bowiem wysegregowanie jednego
rodzaju odpadów ze zmieszanych
odpadów komunalnych nie powoduje, ˝e pozosta∏a cz´Êç odpadów
przestaje byç odpadem komunalnym
o kodzie 20 03 01. Wyró˝nienie
odpadu komunalnego nast´puje bowiem na podstawie wyst´powania
wskazanych cech odpadów.
■
Redakcja

Wydawnictwo dodatkowo poleca

Leksykon Zapisów Ksi´gowych
od A do Z
Zalety programu:
➢ ok. 350 hase∏ – operacji gospodarczych zaksi´gowanych na kontach |
z komentarzem oraz podaniem przepisów, na podstawie których zosta∏o
dokonane ksi´gowanie,
➢ praktyczne i przejrzyste informacje – nie ma ˝adnych zb´dnych
komentarzy, sà podane przepisy i akty prawne, konkretne ksi´gowania
na kontach, rodzaj wystawianego dokumentu oraz najcz´stsze pomy∏ki,
➢ drukowanie zawartoÊci – zawartoÊç mo˝na kopiowaç, drukowaç
oraz dodawaç swoje uwagi i notatki.

Gotowe wzory ksi´gowaƒ na T-kontach!
✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27
Leksykon Zapisów Ksi´gowych od A do Z
Tak, zamawiam
Program na CD, wydanie podstawowe 1 CD
Cena 199 z∏ + 22% VAT + koszty przesy∏ki
Aktualizacja 2 razy w roku (kwiecieƒ, paêdziernik) 99,50 z∏ + 22% VAT
+ koszty przesy∏ki

■

egzemplarzy

Do wyboru:

■ p∏atnoÊç za pobraniem

■ p∏atnoÊç przelewem

Zamówienie publikacji jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji/uzupe∏niania.
Abonament na aktualizacje nie jest obowiàzkowy. Rezygnacji mo˝ecie Paƒstwo dokonaç
tylko pisemnie. Termin realizacji zamówienia 14 dni. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu
publikacji w ciàgu 14 dni od daty dostarczenia, gdyby nie spe∏nia∏a ona Paƒstwa
oczekiwaƒ. Brak zwrotu w tym terminie jest jednoznaczny z zakupem publikacji i
zobowiàzuje Paƒstwa, 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 tel: 0 22 559-36-00.

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

■ e-podatki

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-zmiany prawa

Firma/Instytucja: ........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres: ......................................................................................................................... Stanowisko: ..........................................................
Imi´ i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................
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Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2008 r.

LZKCD ODF1008
Piecz´ç/podpis .........................................................

Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12 w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach
marketingowych. Wydawnictwo zapewnia prawo wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.
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