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Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce paêdziernikowy numer serwisu
informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o nowych stawkach op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska.
Aby zabezpieczyç ewentualne szkody
w Êrodowisku, mogàce powstaç w wy-
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Torebki foliowe – op∏ata recyklingowa
30 wrzeÊnia Komitet Sta∏y Rady
Ministrów przyjà∏ „Za∏o˝enia do
projektu ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”. Zosta∏y w nim
zawarte propozycje nowych rozwiàzaƒ, dotyczàcych obj´cia torebek foliowych op∏atà recyklingowà
w sklepach.

Zgodnie z za∏o˝eniami wszystkie
torebki foliowe majà byç obcià˝one
specjalnà op∏atà recyklingowà,
nak∏adanà na produkujàcych, importerów oraz wewnàtrzwspólnotowych nabywców tego rodzaju torebek. WielkoÊç op∏aty b´dzie uzale˝niona m.in. od masy torebek i wyra˝ona jako procent ceny netto
1 kg torebek foliowych (maksymalna
stawka tej op∏aty: 50% ceny netto
1 kg torebek).
WysokoÊç stawki op∏aty
Szczegó∏owe stawki op∏aty recyklingowej b´dà okreÊlone w rozporzàniku prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà na obrót paliwami ciek∏ymi,
konieczne jest wykazanie odpowiednich
Êrodków finansowych. Zach´cam do zapoznania si´ z artyku∏ami omawiajàcymi to zagadnienie w dziale prawnym.
Tematem numeru jest projekt Ustawy
o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych.
W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊciach finansowania projektów
Êrodowiskowych w 2011 roku. Przedstawiamy tak˝e wiadomoÊci dotyczàce nowych naborów wniosków.

dzeniu ministra Êrodowiska, wydanym w porozumieniu z ministrem
gospodarki. Na ich wysokoÊç b´dà
mia∏y wp∏yw:
➢ negatywne oddzia∏ywanie na
Êrodowisko odpadów opakowaniowych powsta∏ych z torebek
foliowych,
➢ koszty ich zagospodarowania,
➢ masa jednostkowa torebek,
➢ wzrost Êrednioroczny wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´tego
w ustawie bud˝etowej za rok
poprzedni.
Przeznaczenie op∏aty
recyklingowej
Ârodki pochodzàce z op∏aty recyklingowej majà byç przekazywane do
Urz´du Marsza∏kowskiego i przeznaczone na dzia∏ania zwiàzane z edukacjà ekologicznà oraz selektywnym
zbieraniem i recyklingiem odpadów
opakowaniowych.

Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym
numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania
i b´dà pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

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

darczej przez jednostki handlowe.

powstajàcych.

Proponowane rozwiàzanie nie wprowadza ca∏kowitego zakazu stosowania torebek foliowych i nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-

Op∏ata recyklingowa wp∏ynie na
ostatecznà cen´ torebki foliowej.
Mo˝e to spowodowaç mniejsze zu˝ycie torebek, a co si´ z tym wià˝e
zmniejszenie iloÊci odpadów z nich

Planuje si´, ˝e nowe przepisy dotyczàce op∏aty recyklingowej wejdà
w ˝ycie w 2015 roku.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Rodzaje przedsi´wzi´ç, które mogà byç realizowane jako projekty
wspólnych wdro˝eƒ
25 wrzeÊnia wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsi´wzi´ç,
które mogà byç realizowane jako
projekty wspólnych wdro˝eƒ na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jako projekty wspólnych wdro˝eƒ
mogà byç realizowane przedsi´wzi´cia polegajàce na:
1) redukcji lub unikni´ciu emisji
gazów cieplarnianych z procesów
wytwarzania energii, w szczególnoÊci przez:
a) zmian´ stosowanych paliw,
b) zmian´ technologii wytwarzania energii,
c) dzia∏ania prowadzàce do
oszcz´dnoÊci energii pierwotnej,
d) wykorzystanie odnawialnych
êróde∏ energii;
2) wykorzystaniu energii odpadowej;
3) redukcji lub unikni´ciu emisji

gazów cieplarnianych w procesach przemys∏owych przez:
a) zmian´ wykorzystywanych
surowców,
b) zmian´ procesów technologicznych, instalacji lub urzàdzeƒ,
c) recykling odpadów lub inne
procesy odzysku;
4) redukcji lub unikni´ciu emisji
metanu w:
a) przemyÊle wydobywczym,
b) gospodarce wodno-Êciekowej,
c) gospodarce odpadami,
d) gospodarce rolnej;
5) redukcji lub unikni´ciu emisji
gazów cieplarnianych w sektorze
transportu, w szczególnoÊci przez:
a) zamian´ paliwa na niskoemisyjne, w szczególnoÊci polegajàcà na zast´powaniu silników spalajàcych olej nap´dowy lub benzyn´ silnikami
spalajàcymi gaz ziemny, silnikami spalajàcymi LPG,

silnikami hybrydowymi oraz
silnikami elektrycznymi,
b) produkcj´ i wykorzystanie
biopaliw ciek∏ych lub biokomponentów,
c) stosowanie nowych technologii w pojazdach silnikowych,
w szczególnoÊci stosowanie
nap´dów energooszcz´dnych
w systemach transportu publicznego,
d) usprawnienie systemów transportowych;
6) redukcji lub ograniczeniu emisji,
lub poch∏aniania wynikajàcych
z u˝ytkowania gruntów, zmiany
sposobu u˝ytkowania gruntów
i leÊnictwa, w szczególnoÊci przez:
a) zalesienie,
b) ponowne zalesienie,
c) zrównowa˝onà gospodark´
leÊnà,
d) rekultywacj´ gruntów.
■
Redakcja
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AktualnoÊci
Kredyty do 1 mln z∏ na inwestycje komunalne
Od 29 wrzeÊnia równie˝ powiaty
mogà skorzystaç z kredytów na
przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych.
Wzros∏a równie˝ kwota kredytu.

Dotychczas z kredytów preferencyjnych na przygotowanie dokumentacji niezb´dnej do przygotowania
projektów inwestycji komunalnej
mog∏y skorzystaç tylko gminy i ich
zwiàzki. Ustawa z dnia 5 sierpnia
2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu
Rozwoju Inwestycji Komunalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 169, poz. 1135)
umo˝liwi∏a to równie˝ powiatom
i zawiàzkom powiatowym, jako
inwestorom.
Wzros∏a te˝ maksymalna kwota
wsparcia, jakà mo˝e otrzymaç samo-

rzàd. Dotychczas wysokoÊç kredytu
wynosi∏a do 500 tys. z∏. Obecnie Bank
Gospodarstwa Krajowego mo˝e
udzielaç preferencyjnych kredytów
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
80 proc. zaplanowanych kosztów
netto przygotowania dokumentacji.
Jednak kwota ta nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 1 mln z∏. Nowelizacja ustawy ma na celu zwi´kszenie liczby
projektów przewidzianych do wspó∏finansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Rozszerzony zosta∏ tak˝e katalog
kosztów dokumentacji niezb´dnej
do przygotowania projektów inwestycji komunalnych:
➢ dokumentacji przetargowej,
➢ dokumentacji zwiàzanej z ocenami oddzia∏ywania na Êrodowisko,

➢ dokumentacji przyrodniczej
(w szczególnoÊci planów ochrony
gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu
istniejàcego w tym zakresie wraz
z analizà potrzeb oraz analizà
opcji, wykonywanà przy sporzàdzaniu tej dokumentacji),
➢ biznesplanu,
➢ map lub szkiców lokalnych, sytuujàcych inwestycj´.
Ponadto z Funduszu b´dà pokrywane równie˝ wydatki poniesione
na op∏aty zwiàzane z koniecznoÊcià
uzyskania niezb´dnych rozstrzygni´ç administracyjnych na etapie
przygotowania inwestycji.
■
Redakcja

AktualnoÊci
W∏àczenie Lasów Paƒstwowych do sfery finansów publicznych
Rzàd planuje w∏àczenie Lasów Paƒstwowych do sektora finansów
publicznych. Ma to na celu wykorzystanie nadwy˝ek finansowych
przedsi´biorstwa. Minister Ârodowiska, Andrzej Kraszewski, ma
zastrze˝enia do proponowanych
zmian.

W ostatnich kilku latach przychody
Lasów Paƒstwowych si´ga∏y ok.
5 mld z∏ rocznie. W czasie kryzysu
zablokowane zosta∏y inwestycje
(wstrzymano m.in. budow´ leÊnych
dróg) i zamro˝ono przyj´cia do
pracy. Przyczyni∏o si´ to do uzbierania ok. 2 mld z∏ nadwy˝ki.
Obecnie Lasy Paƒstwowe prowadzà
samodzielnà dzia∏alnoÊç finansowà.

Ponoszone koszty pokrywajà ze
swoich przychodów. Jednak resort
finansów sam chce dzieliç pieniàdze
Lasów. Trafià one na specjalny rachunek, podobnie jak nadwy˝ki innych
jednostek sektora publicznego, i to
minister finansów b´dzie nimi zarzàdza∏. JeÊli Lasy ich nie wydadzà,
b´dzie móg∏ to zrobiç minister, dzi´ki
czemu mniej pieni´dzy b´dzie po˝yczanych na rynku.
Minister Ârodowiska wyra˝a zastrze˝enia na temat proponowanych
zmian w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw oraz
projekcie Rozporzàdzenia Ministra
Finansów w sprawie okreÊlenia
wolnych Êrodków przyjmowanych

w depozyt lub zarzàdzanie oraz zasad
i warunków ich przyjmowania od
niektórych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie dotyczàcym Lasów Paƒstwowych.
Obawia si´, ˝e mogà one naruszaç
zasad´ samodzielnoÊci finansowej
Lasów Paƒstwowych, spowodowaç
utrat´ p∏ynnoÊci finansowej, obni˝enie motywacji do efektywnoÊci
gospodarowania, a w konsekwencji
doprowadziç do deficytowoÊci gospodarki leÊnej i koniecznoÊci obcià˝enia bud˝etu paƒstwa. Regulacja,
jeÊli ma byç wprowadzona w ˝ycie,
nie mo˝e wp∏ywaç negatywnie na
efektywnoÊç gospodarowania Lasami Paƒstwowymi.
■
Redakcja
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Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
www.dashofer.pl

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2010

3

Nr 10/2010

AktualnoÊci
Stawki op∏at na 2011 rok – projekty obwieszczeƒ
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska zosta∏ opublikowany projekty obwieszczeƒ w sprawie wysokoÊci stawek na 2011 rok.

Korzystanie ze Êrodowiska
Projekt Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wysokoÊci
stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2011 zawiera dwa
za∏àczniki. Za∏àcznik 1 przedstawia
górne stawki op∏at (tabela 1), za∏àcznik 2 – jednostkowe stawki op∏at za
korzystnie ze Êrodowiska na rok 2011.
Âcieki i ha∏as
Projekt Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wysokoÊci
stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do
wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu na rok 2011 zawiera 5 za∏àczników, w których przedstawione sà:
1. Górne jednostkowe stawki kar
za przekroczenie warunków
wprowadzania Êcieków do wód
lub do ziemi (tabela 2).
2. Jednostkowe stawki kar za jeden
kilogram substancji, w tym substancji wyra˝onych jako wskaêniki.
3. Jednostkowe stawki kary za
przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wprowadzanych
do wód lub do ziemi Êcieków.
4. Jednostkowe stawki kary za
przekroczenie dopuszczalnego
odczynu wprowadzanych do
wód lub do ziemi Êcieków.
5. Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu.
Zgodnie z projektem obwieszczenia jednostkowe stawki kar za przekroczenie:
➢ dopuszczalnej iloÊci zawiesiny
∏atwo opadajàcej, za jeden litr

4

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2011
Lp.

Przedmiot op∏aty

Górna
jednostkowa
stawka op∏aty

1. Gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza

347,10 z∏/kg

2. Substancje wprowadzane ze Êciekami do wód lub do ziemi

222,53 z∏/kg

3. Wody ch∏odnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

25,42 z∏/dam3

4. Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku

254,27 z∏/Mg

5. Pobór wody podziemnej

3,77 z∏/m3

6. Pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej

1,96 z∏/m3

7. Powierzchnia, z której odprowadzane sà Êcieki, o których
mowa w art. 3 pkt 38 lit. c Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska

3,77 z∏/m2

8. Za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu masy ryb innych
ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych w ciàgu
cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych
ryb lub tych organizmów, o ile zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska

24,33 z∏

Tabela 2. Górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi

Lp.

Przedmiot kary

1. Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:
1) dopuszczalnej iloÊci i sk∏adu Êcieków, z wyjàtkiem
zawiesiny ∏atwo opadajàcej
2) minimalnej procentowej redukcji st´˝eƒ substancji
w Êciekach
3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych Êciekach, przypadajàcej na jednostk´ masy wykorzystanego
surowca, materia∏u, paliwa lub wytworzonego produktu

Górna
jednostkowa
stawka kary
w z∏
1160,96

2. Za 1 l zawiesiny ∏atwo opadajàcej

11,81

3. Za 1 m3 Êcieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej
temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji
promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieƒczenia Êcieków eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie
Êcieków na ryby

11,81

➢ dopuszczalnego stopnia rozcieƒczenia Êcieków, eliminujàcego
toksyczne oddzia∏ywanie Êcie-
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W przypadku obu obwieszczeƒ, górne
stawki op∏at i jednostkowe stawki
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na rok 2011, uwzgl´dniajàc dotychczasowe zmiany wysokoÊci stawek
op∏at, zosta∏y podwy˝szone o 3,5%,
czyli w stopniu odpowiadajàcym
Êredniorocznemu wskaênikowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em w 2009 r. og∏aszanemu przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego za rok poprzedni.

Tabela 3. 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

312,22

2

od 26 do 50

474,13

3

od 51 do 100

740,11

4

od 101 do 200

1 156,42

5

od 201 do 300

1 734,62

Usuni´cie drzew
i krzewów

6

od 301 do 500

2 428,47

7

od 501 do 700

3 122,31

Projekt obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie stawek op∏at
za usuni´cie drzew i krzewów oraz
stawek kar za zniszczenie zieleni
na rok 2011 okreÊla:
➢ maksymalne stawki op∏at za
usuwanie drzew, za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego
na wysokoÊci 130 cm, okreÊlone
w Za∏àczniku nr 1 do obwieszczenia (tabela 3),
➢ stawki op∏at dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew,
okreÊlone w Za∏àczniku nr 2 do
obwieszczenia,
➢ stawk´ za usuni´cie jednego metra

8

powy˝ej 700

4 047,46

kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokoÊci
231,28 z∏,
➢ stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu
zieleni w wysokoÊci:
– dla trawników – 53,19 z∏,
– dla kwietników – 456,78 z∏.
Waloryzacja stawek polega na pomno˝eniu stawek op∏at i kar obowiàzujàcych w 2010 roku przez prognozowany Êrednioroczny wskaênik

cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em. Wskaênik ten wynosi
101,0% i zosta∏ okreÊlony w art. 20
Ustawy bud˝etowej na rok 2010
z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U.
Nr 19, poz. 102).
Obwieszczenia te powinny zostaç
og∏oszone nie póêniej ni˝ do 31 paêdziernika.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Stawki op∏at za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych
oraz Êluz i pochylni – projekt obwieszczenia
Ministerstwo Ârodowiska opublikowa∏o projekt obwieszczenia
w sprawie wysokoÊci stawek nale˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych oraz Êluz
i pochylni na 2011 rok.

Stawki nale˝noÊci og∏oszone w obwieszczeniu sà podwy˝szone w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi
103,5 w stosunku do stawek nale˝noÊci obowiàzujàcych w 2010 roku,
z wyjàtkiem stawki dotyczàcej stawki
nale˝noÊci za ˝eglug´ pustych statków towarowych lub barek.

www.dashofer.pl

Stawk´ t´ podnosi si´ na rok 2011
z 0,10 gr do 0,11 gr za jeden tonokilometr noÊnoÊci wymierzonej
statku lub barki. Stawka nie by∏a
zmieniana w latach 2002-2010,
z uwagi na to, ˝e Êrednioroczny wzrost
cen by∏ ni˝szy od 5%. Zatem by∏a
ona sta∏a na poziomie 0,10 gr, mimo
˝e pozosta∏e stawki wzros∏y w tym
czasie o oko∏o 10%. Stawk´ t´ stosuje
si´ do nale˝noÊci za ˝eglug´ statku
pustego, obliczanà od iloczynu tej
stawki i noÊnoÊci wymierzonej
statku lub barki i jednego kilometra
drogi wodnej przebytej przez pusty

statek lub bark´.
Podwy˝szenie stawek nale˝noÊci
na 2011 rok przyniesie ok. 3,5%
wzrost przychodu z tytu∏u tych
nale˝noÊci, przy za∏o˝eniu utrzymania wielkoÊci przewozów ˝eglugà
Êródlàdowà i liczby Êluzowaƒ statków na poziomie, jak w latach
2008-2009.
Obwieszczenie powinno byç og∏oszone nie póêniej ni˝ do 30 listopada.
Redakcja
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Porady prawne
Zabezpieczenie szkód w Êrodowisku przy obrocie paliwami ciek∏ymi
Prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie paliwami ciek∏ymi
mo˝e byç przyczynà powstania
szkód w Êrodowisku. W celu zabezpieczenia ewentualnych szkód
w Êrodowisku, mogàcych powstaç
w wyniku prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà na obrót
paliwami ciek∏ymi, konieczne jest
wykazanie odpowiednich Êrodków finansowych. Problematyka
ta sta∏a przedmiotem aktualnego
orzecznictwa i warto jà przybli˝yç
Czytelnikom.

OdpowiedzialnoÊç
za szkody wyrzàdzone
w Êrodowisku
Ogóle zasady odpowiedzialnoÊci
za szkody wyrzàdzone w Êrodowisku okreÊlone sà przede wszystkim w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
(tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, ze zmianami). Przepisy
Prawa ochrony Êrodowiska modyfikujà ogólne zasady odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej, zawarte
w przepisach Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z przepisem art. 323 ust. 1
Prawa ochrony Êrodowiska:
„Ka˝dy, komu przez bezprawne oddzia∏ywanie na Êrodowisko bezpoÊrednio zagra˝a szkoda lub zosta∏a
mu wyrzàdzona szkoda, mo˝e ˝àdaç
od podmiotu odpowiedzialnego za
to zagro˝enie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem
i podj´cia Êrodków zapobiegawczych,
w szczególnoÊci przez zamontowanie instalacji lub urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed zagro˝eniem
lub naruszeniem; w razie gdy jest to
niemo˝liwe lub nadmiernie utrudnione, mo˝e on ˝àdaç zaprzestania
dzia∏alnoÊci powodujàcej to zagro˝enie lub naruszenie.

6

Jak wynika z tego przepisu, przes∏ankami odpowiedzialnoÊci za szkody
wyrzàdzone w Êrodowisku sà:
➢ Bezprawne oddzia∏ywanie na Êrodowisko (w tym – zgodnie stosownie do przepisu art. 3 pkt 11
– na zdrowie ludzi). W przypadku
szkód wyrzàdzonych w zwiàzku
z dzia∏alnoÊcià polegajàcà na
obrocie paliwami ciek∏ymi, bezprawne oddzia∏ywanie na Êrodowisko mo˝e przybraç postaç
obrotu paliwami ciek∏ymi bez
wymaganej przez Ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze
zmianami) koncesji bàdê naruszenia zasad bezpieczeƒstwa
(ostro˝noÊci) zwiàzanych z obrotem paliwami ciek∏ymi.
➢ Powstanie szkody (w przypadku
roszczenia odszkodowawczego)
bàdê stanu bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà (w przypadku
roszczenia prewencyjnego).
➢ Normalny zwiàzek przyczynowy
mi´dzy przyczynà a szkodà (stanem bezpoÊredniego zagro˝enia
szkodà).
Roszczenie wynikajàce ze szkody
w Êrodowisku kieruje si´ przeciwko
temu, komu mo˝na przypisaç takie
bezprawne zachowanie si´, skutkujàce powstaniem szkody lub chocia˝by tylko bezpoÊrednim zagro˝eniem szkodà.
W przypadku szkód spowodowanych
paliwami ciek∏ymi, roszczenie takie
nale˝y kierowaç przeciwko podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç polegajàcà na obrocie paliwami ciek∏ymi.
Roszczenie wynikajàce ze szkody
w Êrodowisku s∏u˝y w zasadzie poszkodowanemu (bezpoÊrednio zagro˝onemu szkodà). O ile natomiast
przedmiotem szkody sà te elementy
Êrodowiska, które zosta∏y okreÊlone
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jako „dobro wspólne”, z roszczeniem mo˝e wystàpiç Skarb Paƒstwa
bàdê jednostka samorzàdu terytorialnego, a tak˝e organizacja ekologiczna
(stosownie do przepisu art. 323 ust. 2
Prawa ochrony Êrodowiska).
Szkody w Êrodowisku
wynikajàce z obrotu
paliwami ciek∏ymi
Szkoda w Êrodowisku wynikajàca
z dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie
paliwami ciek∏ymi mo˝e polegaç na
powstaniu uszczerbku na dobrach
materialnych poszkodowanego (na
przyk∏ad na prawie w∏asnoÊci poszkodowanego przez uszkodzenie
ruchomoÊci w wyniku oddzia∏ywania benzyny, benzolu czy oleju nap´dowego spowodowanego niew∏aÊciwym prowadzeniem dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z obrotem tymi paliwami ciek∏ymi).
Szkoda w Êrodowisku wynikajàca
z obrotu mo˝e równie˝ przybraç
postaç krzywdy, czyli uszczerbku
niemajàtkowego, b´dàcego naruszeniem dóbr osobistych poszkodowanego (na przyk∏ad przez wywo∏anie
rozstroju zdrowia czy pozbawienie
mo˝noÊci korzystania z walorów
nieska˝onego Êrodowiska naturalnego w wyniku prowadzenia dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie
paliwami ciek∏ymi bez w∏aÊciwej
koncesji lub z naruszeniem zasad
bezpieczeƒstwa (ostro˝noÊci) zwiàzanych z obrotem paliwami ciek∏ymi.
Nale˝y równie˝ pami´taç, i˝ szkoda
w Êrodowisku, wynikajàca z dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie paliwami ciek∏ymi, mo˝e polegaç równie˝
na naruszeniu dóbr, co do których
nie przys∏uguje nikomu indywidualne prawo podmiotowe, gdzie nie
mo˝na wskazaç podmiotu bezpoÊrednio poszkodowanego. W takim
przypadku przyjmuje si´, ˝e szkoda
www.dashofer.pl
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polega na naruszeniu Êrodowiska
jako dobra wspólnego.
Ârodki finansowe jako
zabezpieczenie szkód
Zgodnie z przepisem art. 33 Ustawy
– Prawo energetyczne Prezes Urz´du
Regulacji Energetyki udziela koncesji na obrót paliwami ciek∏ymi
wnioskodawcy, który spe∏nia wszystkie wymienione w tym przepisie
wymagania, w szczególnoÊci dysponuje Êrodkami finansowymi
w wielkoÊci gwarantujàcej prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci
bàdê jest w stanie udokumentowaç
mo˝liwoÊci ich pozyskania.
Wykazanie odpowiednich Êrodków
finansowych jest konieczne dla
zabezpieczenia przedstawionych
powy˝ej ewentualnych szkód w Êrodowisku, mogàcych powstaç w wyniku prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà na obrót paliwami ciek∏ymi.

✔

WA˚NE!

Poza okreÊleniem Êrodków finansowych, wniosek o udzielenie koncesji
na obrót paliwami ciek∏ymi powinien
zawieraç równie˝ chocia˝by informacje o dotychczasowej dzia∏alnoÊci
wnioskodawcy, w tym sprawozdania
finansowe z ostatnich trzech lat,
je˝eli podmiot prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà.

Prawo energetyczne nie okreÊla
wysokoÊci Êrodków finansowych,
o których mowa w przepisie art. 33,
ani nie precyzuje sposobu weryfikacji przez Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki wiarygodnoÊci oÊwiadczeƒ wnioskodawcy w tym wzgl´dzie. W takiej sytuacji rekomendowane jest, aby wnioskodawca w celu
wykazania mo˝liwoÊci zabezpieczenia ewentualnych szkód, jakie
mogà powstaç w zwiàzku z obrotem paliwami ciek∏ymi, zadeklarowa∏ wysokoÊç tych Êrodków i udokumentowa∏ ich posiadanie (a przynajmniej mo˝liwoÊç ich pozyskania)
stosownymi dowodami.
www.dashofer.pl

Posiadanie bàdê mo˝liwoÊç pozyskania Êrodków finansowych potwierdzajàcych mo˝liwoÊç wykonywania
dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie
paliwami ciek∏ymi mo˝e byç wykazane przyk∏adowo odpisem zawartej
umowy kredytowej czy wyciàgiem
z umowy kredytowej.
Ocena wiarygodnoÊci deklaracji
i dokumentów nale˝y do Prezesa
Urz´du Regulacji Energetyki, przy
czym przy ocenie, czy zadeklarowane i udokumentowane przez
wnioskodawc´ Êrodki finansowe,
majàce s∏u˝yç jako zabezpieczenie
ewentualnych szkód mogàcych
powstaç w zwiàzku z obrotem paliwami ciek∏ymi, sà wystarczajàce.
Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
powinien kierowaç si´ w tym zakresie kryteriami, które sà obiektywne,
przejrzyste i nie majà charakteru
dyskryminacyjnego.
Wyrok SA w Warszawie
z dnia 19 listopada 2009 r.
Omawiajàc tematyk´ zwiàzanà ze
Êrodkami finansowymi jako zabezpieczeniem ewentualnych szkód
w Êrodowisku przy wykonywaniu
dzia∏alnoÊci polegajàcej na obrocie
paliwami ciek∏ymi, nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na wyrok Sàdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia
19 listopada 2009 r. (sygn. akt: VI
ACa 527/2009).
W wyroku tym Sàd Apelacyjny
stwierdzi∏, i˝ promesa po˝yczki od
osoby fizycznej, uzale˝niajàca zawarcie umowy i udzielenie po˝yczki
od uzyskania przez spó∏k´ koncesji
na obrót paliwami ciek∏ymi, nie
jest wystarczajàcym dokumentem,
potwierdzajàcym realnà mo˝liwoÊç
pozyskania dodatkowych Êrodków
finansowych, pozwalajàcych na
ewentualne zaspokojenie roszczeƒ
osób trzecich, mogàcych powstaç na
skutek niew∏aÊciwego prowadzenia
dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà lub
szkód w Êrodowisku.

W uzasadnieniu wyroku Sàd Apelacyjny wskaza∏ mi´dzy innymi, i˝
brzmienie przepisów art. 33 oraz 35
Prawa energetycznego wskazuje, ˝e
to podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem
o udzielenie koncesji powinien wykazaç spe∏nienie okreÊlonych przes∏anek ustawowych w sposób umo˝liwiajàcy organowi koncesyjnemu
weryfikacj´ przed∏o˝onych informacji.
W ocenie Sadu Apelacyjnego zatem
sprawà przedsi´biorcy, ubiegajàcego si´ o koncesj´, jest wykazanie
dysponowania odpowiednim kapita∏em w momencie sk∏adania wniosku
lub udokumentowanie mo˝liwoÊci
pozyskania kapita∏u w przysz∏oÊci.
Warto równie˝ przypomnieç w tym
miejscu wyrok Sàdu Antymonopolowego z dnia 12 grudnia 2001 r.
(sygn. akt: XVII Ame 14/2001),
zgodnie z którym nie daje r´kojmi
nale˝ytego wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie
energetyki i tym samym zabezpieczenia ewentualnych szkód, mogàcych powstaç w zwiàzku z obrotem
paliwami ciek∏ymi w celu ubiegania si´ o koncesj´, przedsi´biorca
wykazujàcy strat´ brutto w dzia∏alnoÊci gospodarczej i zalegajàcy
z zap∏atà podatków i sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne, chocia˝by
nawet posiada∏ mo˝liwoÊci techniczne do prawid∏owego wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w ramach koncesji, o którà si´ ubiega.
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
ze zm.).
Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r.
(sygn. akt: VI ACa 527/2009).
Wyrok Sàdu Antymonopolowego
z dnia 12 grudnia 2001 r. (sygn. akt:
XVII Ame 14/2001).
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Porady prawne
Op∏aty za u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami
Op∏aty za u˝ytkowanie gruntów
pokrytych wodami, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, zosta∏y
wprowadzone Ustawà z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229
oraz Dz.U. Nr 154, poz. 1803 ze
zm.) („Ustawa”) oraz Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2006 r. w sprawie
wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów
pokrytych wodami (Dz.U. z 2006 r.
Nr 13, poz. 90) („Rozporzàdzenie”).

Op∏ata roczna za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami p∏ynàcymi uzale˝niona jest od rodzaju
prowadzonego lub zamierzonego
przedsi´wzi´cia i wynikajàcej z tego
stawki op∏aty rocznej, wskazanej
w Rozporzàdzeniu, a tak˝e powierzchni niezb´dnej do prowadzenia tego przedsi´wzi´cia.

✔

WA˚NE!

Ustalana jest jako iloczyn powierzchni
gruntu i stawki okreÊlonej w cytowanym Rozporzàdzeniu. WysokoÊç op∏aty
rocznej ustalana jest proporcjonalnie
do okresu prowadzenia dzia∏alnoÊci.

Jakie grunty podlegajà
op∏acie?
Na podstawie art. 20 Ustawy oddaje
si´ w u˝ytkowanie za op∏atà rocznà
grunty pokryte wodami, stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, niezb´dne do prowadzenia przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z:
➢ energetykà wodnà,
➢ transportem wodnym,
➢ wydobywaniem kamienia, ˝wiru,
piasku oraz innych materia∏ów
lub wycinaniem roÊlin z wody,
➢ wykonywaniem infrastruktury
transportowej,
➢ wykonywaniem infrastruktury komunalnej, przemys∏owej lub rolnej,
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➢ dzia∏alnoÊcià s∏u˝àcà do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego
po∏owu ryb,
➢ dzia∏alnoÊcià us∏ugowà, s∏u˝àcà
do innych celów ni˝ okreÊlone
w pkt 6,
➢ wykonywaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e grunty te stanowià odr´bny zasób nieruchomoÊci,
b´dàcy niezbywalnà w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa, w stosunku do którego nie stosuje si´ przepisów Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.
Grunty te nie podlegajà obrotowi
cywilnoprawnemu, a jedynà mo˝liwà formà tymczasowego przekazania praw do nieruchomoÊci jest
ustawowe oddanie w u˝ytkowanie
za op∏atà rocznà, na podstawie art. 20
ust. 1 Ustawy.
Z kim podpisuje si´
umow´?
Umowa u˝ytkowania wymaga formy
pisemnej. Je˝eli wartoÊç op∏aty
b´dzie wy˝sza ni˝ 5000 z∏, umow´
sporzàdza si´ w formie aktu notarialnego.
Do zawarcia umowy upowa˝nione
sà odpowiednio organy, które
sprawujà prawa w∏aÊcicielskie:
1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku
do wód morza terytorialnego
oraz morskich wód wewn´trznych wraz z wodami Zatoki
Gdaƒskiej;
2) Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej – w stosunku
do wód istotnych dla kszta∏towania zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej,
w szczególnoÊci wód podziemnych oraz Êródlàdowych wód
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powierzchniowych:
a) w potokach górskich i ich
êród∏ach,
b) w ciekach naturalnych, od
êróde∏ do ujÊcia, o Êrednim
przep∏ywie z wielolecia równym lub wy˝szym od 2,0 m3/s
w przekroju ujÊciowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych
zbiornikach wodnych, przez
które przep∏ywajà cieki, o których mowa w lit. b,
d) granicznych,
e) w Êródlàdowych drogach
wodnych;
3) dyrektor parku narodowego –
w stosunku do wód znajdujàcych si´ w granicach parku,
z wy∏àczeniem wód, o których
mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e,
które sà sklasyfikowane w klasie wy˝szej ni˝ klasa I, na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43,
ze zm);
4) marsza∏ek województwa, jako
zadanie z zakresu administracji
rzàdowej wykonywane przez
samorzàd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa, s∏u˝àcych
polepszeniu zdolnoÊci produkcyjnej gleby i u∏atwieniu jej
uprawy, oraz w stosunku do
pozosta∏ych wód, niewymienionych w pkt 1-3.
Przed podpisaniem Umowy inwestor sk∏ada wniosek o u˝ytkowanie
gruntu pokrytego wodami p∏ynàcymi wraz z dokumentami:
➢ Decyzjà o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, je˝eli
na podstawie odr´bnych przepisów jest ona wymagana; jeÊli
decyzja ta nie jest wymagana –
wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏
www.dashofer.pl
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sporzàdzony – organem w∏aÊciwym do wydawania jest wójt,
burmistrz, prezydent.
➢ Decyzjà pozwolenie wodnoprawne – organem w∏aÊciwym
do wydawania jest starosta, z wy∏àczeniem kompetencji zastrze˝onych dla Marsza∏ka Województwa.

✔

WA˚NE!

Umowa u˝ytkowania mo˝e zostaç
w ka˝dym czasie rozwiàzana przez
ka˝dà ze stron, w przypadku cofni´cia
lub wygaÊni´cia pozwolenia wodnoprawnego albo ograniczenia pozwolenia, o ile ograniczenie to dotyczy∏o
przedmiotu u˝ytkowania.

Grunty pokryte wodami, stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, niezb´dne
do prowadzenia przedsi´wzi´ç innych ni˝ okreÊlone w art. 20 ust. 1
Ustawy, u˝ycza si´ na zasadach
okreÊlonych przepisami Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze
zm.).
Kto jest zwolniony
z op∏aty?
Z wy˝ej okreÊlonej op∏aty rocznej
zwolnione sà:
➢ jednostki organizacyjne zarzàdzajàce wodami w imieniu Skarbu
Paƒstwa,
➢ grunty przeznaczone pod wykonanie urzàdzeƒ melioracji wodnych podstawowych,
➢ grunty dla potrzeb s∏u˝àcych do
uprawiania rekreacji, turystyki,
sportów wodnych oraz amatorskiego po∏owu ryb,
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego zwiàzanego z wykonywaniem infrastruktury transportowej.
Warunkiem oddania w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jest posiadanie przez u˝ytkownika pozwolenia wodnoprawnego,
je˝eli jest ono wymagane przepisami Ustawy.
www.dashofer.pl

Umowa u˝ytkowania mo˝e zostaç
w ka˝dym czasie rozwiàzana przez
ka˝dà ze stron, w przypadku cofni´cia lub wygaÊni´cia pozwolenia
wodnoprawnego albo ograniczenia
pozwolenia, o ile ograniczenie to
dotyczy∏o przedmiotu u˝ytkowania.
W sprawach nieuregulowanych,
dotyczàcych u˝ytkowania, stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.

3)

4)
5)

Op∏aty roczne za grunty
pokryte wodà
WysokoÊç op∏aty rocznej za oddanie w u˝ytkowanie gruntów, ustala
si´ proporcjonalnie do okresu prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonego
w pozwoleniu wodnoprawnym,
je˝eli jest on krótszy ni˝ jeden rok lub
dotyczy realizacji przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z wydobywaniem kamienia, ˝wiru, piasku oraz innych
materia∏ów lub wycinaniem roÊlin
z wody.
Op∏ata roczna za u˝ytkowanie
1 m2 gruntu stanowiàcego w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa niezb´dnego do
prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z:
1) energetykà wodnà, przeznaczonego pod:
a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z prz´s∏em budowli pi´trzàcej,
w którym znajduje si´ uj´cie
wody dla elektrowni – wynosi 8,13 z∏,
b) budowy pi´trzàce i upustowe,
przep∏awki dla ryb oraz pozosta∏e obiekty i urzàdzenia
budowlane – wynosi 1,63 z∏;
2) transportem wodnym Êródlàdowym, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska,
awanporty i miejsca postojowe
statków – wynosi 0,20 z∏,
b) budowle pi´trzàce, Êluzy,
pochylnie, nabrze˝a, pomosty,
k∏adki, wyciàgi dla statków,
sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do
przewozów mi´dzybrzegowych oraz pozosta∏e obiekty

6)

7)

8)

9)

i urzàdzenia budowlane –
wynosi 0,81 z∏,
c) akweny zwiàzane z obiektami i urzàdzeniami, o których
mowa w lit. b, w wyznaczonych
granicach – wynosi 0,20 z∏;
wydobywaniem kamienia, ˝wiru,
piasku oraz innych materia∏ów
– wynosi 0,31 z∏;
wycinaniem roÊlin z wody –
wynosi 0,03 z∏;
infrastrukturà transportowà,
przeznaczonego pod:
a) filary i przyczó∏ki mostów –
wynosi 4,06 z∏,
b) przepusty, urzàdzenia s∏u˝àce
do odprowadzania wód lub
Êcieków, brody oraz pozosta∏e
obiekty i urzàdzenia budowlane – wynosi 1,63 z∏;
infrastrukturà przemys∏owà,
przeznaczonego pod:
a) uj´cia wody, pompownie,
urzàdzenia s∏u˝àce do odprowadzania wód lub Êcieków,
rurociàgi, kable energetyczne
oraz fundamenty innych urzàdzeƒ prowadzonych przez
wody – wynosi 12,19 z∏,
b) budowle pi´trzàce i upustowe
oraz pozosta∏e obiekty i urzàdzenia budowlane – wynosi
1,63 z∏;
infrastrukturà komunalnà i rolnà,
przeznaczonego pod budowle
pi´trzàce i upustowe, uj´cia
wody, pompownie, urzàdzenia
s∏u˝àce do odprowadzania wód
lub Êcieków, rurociàgi, kable
energetyczne oraz fundamenty
innych urzàdzeƒ prowadzonych
przez wody, mury oporowe,
nabrze˝a, bulwary, sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do po∏owu ryb
i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozosta∏e
obiekty i urzàdzenia budowlane
– wynosi 1,63 z∏;
us∏ugami s∏u˝àcymi do innych
celów ni˝ uprawianie rekreacji,
turystyki, sportów wodnych
oraz amatorskiego po∏owu ryb
– wynosi 12,19 z∏;
infrastrukturà telekomunikacyjnà – wynosi 12,19 z∏.
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Op∏aty te stosuje si´ do gruntu pokrytego wodà, znajdujàcego si´ nad
ww. obiektami, je˝eli odr´bnymi
przepisami sà okreÊlone strefy
ochronne nad tymi obiektami, które
powodujà ograniczenia w u˝ytkowaniu gruntu pokrytego wodami,
a sà niezb´dne do ich prawid∏owego
funkcjonowania.
Op∏aty, o których mowa, stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa, z wyjàtkiem op∏at za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami,
na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z transportem wodnym, które stanowià przychód Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Praktyczne niejasnoÊci
W praktyce pojawiajà si´ pewne
niejasnoÊci i wàtpliwoÊci dotyczàce
pobierania nale˝noÊci i op∏at za korzystanie z gruntów pod wodami,
z urzàdzeƒ wodnych oraz ustalanymi
nale˝noÊciami za ˝eglug´.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zagadnienia
zwiàzane z ustalaniem i pobieraniem odpowiednio: nale˝noÊci za
˝eglug´ i korzystanie ze Êluz lub
pochylni, op∏at za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pod wodami p∏ynàcymi oraz op∏at za korzystanie
z urzàdzeƒ wodnych, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, regulowane sà innymi przepisami.

➢ Nale˝noÊci za korzystanie ze
Êródlàdowych dróg wodnych
oraz urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych ˝egludze (˝egluga i Êluzowanie), stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, regulujà przepisy art. 143 Ustawy oraz Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie nale˝noÊci za korzystanie
ze Êródlàdowych dróg wodnych
i urzàdzeƒ wodnych. Przy korzystaniu z urzàdzeƒ wodnych w celu
np. niezb´dnego postoju statku
dla odbycia Êluzowania lub postoju statku, b´dàcego w trakcie
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rejsu z pasa˝erami lub przewo˝àcego towary oraz w ich drodze
powrotnej nie pobiera si´ ˝adnych op∏at. Nale˝noÊci za ˝eglug´
i Êluzowanie nie sà jednak to˝same z op∏atami za korzystanie
z urzàdzeƒ wodnych lub infrastruktury, np. w celu d∏ugotrwa∏ego postoju statku w portach,
zimowiskach bàdê przy nabrze˝ach na gruntach pokrytych wodami lub na wodach p∏ynàcych.
Z
➢ kolei art. 20 Ustawy oraz Rozporzàdzenie dotyczà gruntów
pokrytych wodami powierzchniowymi p∏ynàcymi, w rozumieniu przepisów tej Ustawy.
Grunty te stanowià odr´bny
zasób nieruchomoÊci, b´dàcy
niezbywalnà w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa, w stosunku do którego
nie stosuje si´ przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami.
Grunty te nie podlegajà obrotowi cywilnoprawnemu, a jedynà
mo˝liwà formà tymczasowego
przekazania praw do nieruchomoÊci jest ustawowe oddanie
w u˝ytkowanie za op∏atà rocznà,
na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy,
w tym dla prowadzenia przedsi´wzi´ç zwiàzanych z transportem wodnym.
➢ W kwestii korzystania z urzàdzeƒ wodnych nale˝y zwróciç
uwag´, ˝e grunty pod urzàdzeniami wodnymi, tj. tworzàce
czasz´ sztucznych zbiorników
wodnych, stopni wodnych, porty,
kana∏y itp. nie sà gruntami pod
wodami p∏ynàcymi w rozumieniu Ustawy. Do takich gruntów,
jeÊli stanowià one w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, stosuje si´ przepis art. 14 ust. 4 Ustawy, dotyczàcy gospodarowania innym
mieniem zwiàzanym z gospodarkà wodnà, które wykonujà
organy oraz jednostki, którym to
mienie zosta∏o powierzone. Tym
samym zasady dysponowania
tymi nieruchomoÊciami, o ile sà
one w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa,
wynikajà wówczas z przepisów
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Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. W oparciu o przepisy
tej ustawy wydawane sà zarzàdzenia dyrektorów Regionalnego
Zarzàdu Gospodarki Wodnej,
regulujàce wysokoÊç op∏at za korzystanie z portów, nabrze˝y itp.,
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, a powierzonych tym
dyrektorom. Zarzàdzenia ustalajàce op∏aty za cumowanie przy
nabrze˝ach, pomostach, w portach dotyczà op∏aty za korzystanie z urzàdzeƒ wodnych i gruntu
pod wodami, w stosunku do których stosuje si´ przepisy Ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami, których nie nale˝y myliç
z op∏atami za u˝ytkowanie
gruntów pokrytych wodami (pod
wodami p∏ynàcymi), uregulowanymi przepisami Prawa wodnego.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e jedynymi
przepisami materialnymi okreÊlajàcymi grunty pod wodami
p∏ynàcymi sà regulacje Ustawy
– Prawo wodne.
➢ W kontekÊcie gospodarowania
mieniem zwiàzanym z gospodarkà
wodnà, stanowiàcym w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa oraz dysponowania tym mieniem i gruntem,
w tym do oddania w u˝ytkowanie, dyrektor RZGW jako gospodarujàcy nieruchomoÊcià jest
uprawniony do okreÊlania i podawania do publicznej wiadomoÊci przez og∏oszenie wykazu
nieruchomoÊci, wysokoÊci op∏at
z tytu∏u u˝ytkowania, najmu lub
dzier˝awy zgodnie z Ustawà
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Paulina Grabowska

§
–

–

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 8 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie
wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie
w u˝ytkowanie gruntów pokrytych
wodami (Dz.U. Nr 13, poz. 90).

www.dashofer.pl
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Temat numeru

Projekt nowej Ustawy o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych
Prowadzàcy instalacje obj´te systemem handlu uprawnieniami
do emisji niecierpliwie oczekujà
wejÊcia w ˝ycie nowej Ustawy
o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych.
Obecnie, bazujàc na projekcie
ustawy z dnia 22 lipca br., instalacje przygotowuje si´ do spe∏nienia
nowych wymogów ww. ustawy.

Zgodnie ze wspomnianym projektem nowa ustawa wprowadza wiele
zmian w stosunku do ustawy obecnie obowiàzujàcej z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji.
Du˝e znaczenie dla projektowanych
rozwiàzaƒ zawartych w niniejszej
ustawie majà jednostki poÊwiadczonej redukcji emisji i jednostek
redukcji emisji wynikajàcych z realizacji projektów wspólnych wdro˝eƒ
i projektów mechanizmu czystego
rozwoju ze wzgl´du na mo˝liwoÊç
ich wykorzystywania do rozliczenia wielkoÊci emisji w systemie.
Ustawa okreÊla organ wy˝szego
stopnia dla organów w∏aÊciwych
do wydawania zezwoleƒ i organu
w∏aÊciwego do zatwierdzania planów monitorowania dla operatorów
statków powietrznych. Zaproponowano powierzenie Ministrowi Ârodowiska funkcji organu wy˝szego
stopnia w stosunku innych podmiotów wykonujàcych zadania publiczne na mocy ustawy.
Systemem handlu
uprawnieniami do emisji
Kompetencj´ do wydawania zezwoleƒ na uczestnictwo w systemie ustawa powierza organom samorzàdu
terytorialnego (marsza∏kowi i staroÊcie) tak, jak ma to miejsce w obowiàwww.dashofer.pl

zujàcym stanie prawnym. W projekcie zosta∏y wprowadzone przepisy
dotyczàce zasad administrowania
wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji.
System nadzoruje minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, a administruje Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzania emisjami, który
zosta∏ utworzony na mocy przepisów Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji. Krajowy oÊrodek opracowuje i przekazuje Ministrowi Ârodowiska sprawozdania z wykonywania ustawowych zadaƒ.
Zasady utrzymywania
uprawnieƒ do emisji
W dokumencie okreÊlono te˝ zasady
utrzymywania uprawnieƒ do emisji
na rachunkach w rejestrze uprawnieƒ do emisji oraz zasady tworzenia tych rachunków i op∏at za nie.
Wprowadzono zasad´ swobodnego
rozporzàdzania uprawnieniami do
emisji. Uprawnienia do emisji mogà
byç przenoszone mi´dzy okresami
rozliczeniowymi.
Uprawnienia do emisji, które nie
zosta∏y wykorzystane w danym
roku rozliczeniowym, zast´puje si´
uprawnieniami do emisji wa˝nymi
w danym okresie rozliczeniowym.
Projekt zawiera przepisy dotyczàce
rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji dla
instalacji obj´tych systemem.

okreÊla si´:
➢ ca∏kowità liczb´ uprawnieƒ do
emisji przeznaczonych do rozdzia∏u w okresie rozliczeniowym,
➢ ca∏kowità liczb´ uprawnieƒ do
emisji dla poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci obj´tych
systemem,
➢ wykaz instalacji wraz z przyznanà im liczbà uprawnieƒ do
emisji na okres rozliczeniowy,
➢ liczb´ uprawnieƒ do emisji, jakie
w okresie rozliczeniowym b´dà
stanowiç krajowà rezerw´ uprawnieƒ do emisji dla instalacji nowych lub instalacji, w których
dokonano zmiany,
➢ liczb´ lub procentowy udzia∏ jednostek poÊwiadczonej redukcji
emisji i jednostek redukcji emisji,
które prowadzàcy instalacj´
mo˝e wykorzystaç do rozliczenia
rocznej wielkoÊci emisji gazów
cieplarnianych oraz sposób wykorzystania tych jednostek w okresie rozliczeniowym.
Projekt krajowego planu
Projekt krajowego planu przygotowuje si´ na podstawie informacji
przekazywanych przez prowadzàcych
instalacje. Zakres i form´ przekazywanych informacji okreÊli rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska.

Rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji
mi´dzy prowadzàcych instalacje
dokonuje si´ w krajowym planie
rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji na
dany okres rozliczeniowy.

Projekt krajowego planu jest udost´pniany do konsultacji spo∏ecznej, a po zakoƒczeniu konsultacji
przekazywany do Komisji Europejskiej w terminie 18 miesi´cy
przed rozpocz´ciem danego okresu
rozliczeniowego. Po zaakceptowaniu krajowego planu przez Komisj´
Europejskà, Rada Ministrów przyjmie krajowy plan w drodze rozporzàdzenia.

Krajowy oÊrodek opracowuje projekt krajowego planu, w którym

NowoÊcià sà przepisy dotyczàce
rozdzia∏u uprawnieƒ do emisji dla
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operatorów statków powietrznych,
którzy wykonujà operacje lotnicze
obj´te systemem. Operator statku
powietrznego, aby otrzymaç bezp∏atne uprawnienia do emisji, musi
z∏o˝yç wniosek do ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska oraz
wnieÊç op∏at´ rejestracyjnà, która
wynosi równowartoÊç w z∏otych
100 euro, przeliczonà wed∏ug Êredniego kursu og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzajàcym dzieƒ dokonania
op∏aty rejestracyjnej.
Op∏at´ rejestracyjnà wnosi si´ na
rachunek Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Uprawnienia do emisji sà
przyznawane ka˝dej instalacji obj´tej systemem na poszczególne lata
okresu rozliczeniowego. Uprawnienia sà przyznawane w krajowym
planie, a dla instalacji nowych i instalacji, w których dokonano zmiany,
w zezwoleniu.
Op∏ata za wprowadzanie
do powietrza dwutlenku
w´gla
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska dla instalacji obj´tej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji okreÊla op∏at´ za
wprowadzanie do powietrza dwutlenku w´gla, wynikajàcà z art. 285
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska za dwutlenek w´gla, na który otrzyma∏
uprawnienia do emisji, jako iloczyn
liczby przyznanych uprawnieƒ do
emisji i jednostkowej stawki op∏at
dla dwutlenku w´gla.
Op∏at´ t´ wnosi na rachunek Narodowego Funduszu.

✔

WA˚NE!

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
dla instalacji obj´tej wspólnotowym
systemem handlu uprawnieniami do
emisji, który poniós∏ powy˝szà op∏at´
na zasadach okreÊlonych w przepisach o wspólnotowym systemie
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handlu, jest zwolniony w tym zakresie z ponoszenia op∏at za emisj´
dwutlenku w´gla, zgodnie z zasadà
okreÊlonà w Ustawie – Prawo ochrony
Êrodowiska.

W obecnie obowiàzujàcym prawie
zasada ta dotyczy∏a tylko pierwszego
roku ka˝dego okresu rozliczeniowego, w projektowanej ustawie zasada ta rozciàga si´ na wszystkie
lata okresu rozliczeniowego. Analogiczne rozwiàzanie zaproponowano dla operatorów statków powietrznych.
W rozdziale dziewiàtym znalaz∏y si´
przepisy dotyczàce monitorowania
oraz rozliczania wielkoÊci emisji.
Prowadzàcy instalacj´, który posiada
zezwolenie, jest zobowiàzany do
monitorowania wielkoÊci emisji
oraz do rozliczania wielkoÊci emisji.
Rozliczenia wielkoÊci emisji dokonuje si´ na podstawie raportu, w którym sà zawarte informacje o rzeczywistej wielkoÊci emisji na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego.
Projekt ustawy wprowadza zasad´
weryfikacji raportów przez uprawnionych audytorów w zakresie
zgodnoÊci informacji zawartych
w raporcie ze stanem faktycznym.
Ustawa uchyla przepisy dotyczàce
mo˝liwoÊci weryfikacji raportów
przez wojewódzkich inspektorów
ochrony Êrodowiska.
Audytorzy uprawnieni do weryfikacji raportów sà akredytowani
przez Polskie Centrum Akredytacji.

✔

cie zosta∏ zwarty przepis, który
pozwala prowadzàcym instalacje
i operatorom statków powietrznych na wykorzystanie jednostek
redukcji emisji i jednostek poÊwiadczonej redukcji emisji do rozliczania wielkoÊci emisji, przy czym do
rozliczania mogà byç wykorzystane tylko jednostki nieuzyskane
w wyniku:
➢ realizacji dzia∏aƒ inwestycyjnych, polegajàcych na budowie
obiektów jàdrowych,
➢ u˝ytkowania i zmian u˝ytkowania gruntu,
➢ prowadzenia gospodarki leÊnej.
Kary pieni´˝ne
Bardzo wa˝ny rozdzia∏ w projektowanym dokumencie to rozdzia∏
zawierajàcy przepisy dotyczàce kar
pieni´˝nych. OkreÊlono wysokoÊç
jednostkowej stawki w razie nieumorzenia przez prowadzàcego instalacj´
liczby uprawnieƒ do emisji, która
odpowiada wielkoÊci zweryfikowanej emisji z instalacji. Stawka ta
wynosi równowartoÊç w z∏otych
100 euro za ka˝dà nierozliczonà
ton´ dwutlenku w´gla.
Przepisy zawarte w projektowanej
ustawie wyczerpujàco okreÊlajà
naruszenia, za które wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska wymierza kary. Je˝eli prowadzàcy instalacj´ albo operator statku powietrznego nie przed∏o˝y w terminie Krajowemu oÊrodkowi zweryfikowanego raportu o wielkoÊci emisji,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 10 000 euro.

WA˚NE!

Prowadzàcy instalacj´, zarzàdca lub
operator statku powietrznego jest
zobowiàzany do sk∏adania zweryfikowanego raportu z wielkoÊci emisji
w terminie do dnia 30 marca ka˝dego roku do Krajowego oÊrodka.

W obecnie obowiàzujàcych przepisach termin z∏o˝enia zweryfikowanego raportu okreÊlono na dzieƒ
31 marca ka˝dego roku. W projek-
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Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie
zg∏osi w terminie faktu, ˝e instalacja
przesta∏a spe∏niaç przes∏anki uczestnictwa w systemie, podlega karze
pieni´˝nej w wysokoÊci 5 000 euro.
Je˝eli prowadzàcy instalacj´ nie
posiada wymaganego zezwolenia,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 50 000 euro.

www.dashofer.pl
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Je˝eli operator statku powietrznego
nie posiada zatwierdzonego planu
monitorowania wielkoÊci emisji,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 50 000 euro.
WysokoÊç kary ustala si´, stosujàc
Êredni kurs euro w przeliczeniu na
z∏ote polskie, og∏aszany przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ, w którym powsta∏ obowiàzek.

Kar´ wymierza si´ za:
➢ niedokonanie umorzenia uprawnieƒ do emisji w liczbie odpowiadajàcej zweryfikowanej emisji
z instalacji lub operacji lotniczej,
➢ brak zezwolenia na udzia∏ w systemie instalacji,
➢ brak zatwierdzonego planu
monitorowania wielkoÊci emisji
i planu monitorowania tonokilometrów dla operatów statków

powietrznych,
➢ niezg∏oszenie zaprzestania eksploatacji instalacji.
Wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska stwierdza przes∏anki
wymierzenia kary na podstawie
kontroli lub informacji przekazanej
przez Krajowy oÊrodek.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Finansowanie projektów Êrodowiskowych w 2011 roku
Zbli˝a si´ koniec roku, a z nim
rozliczanie tegorocznych dokonaƒ
i planowanie dzia∏aƒ przysz∏orocznych. Zamykane sà w tej chwili
bud˝ety instytucji realizujàcych
i wspó∏finansujàcych projekty
Êrodowiskowe. W trakcie planowania w∏asnych dzia∏aƒ na 2011 rok
warto poznaç równie˝ plany i zamierzenia innych w tej dziedzinie.

Zgodnie z „Politykà ekologicznà
paƒstwa w latach 2009-2012 z perspektywà do roku 2016” struktura nak∏adów na ochron´ Êrodowiska na lata
2009-2012, ze wzgl´du na êród∏o
ich pochodzenia, b´dzie nast´pujàca:
➢ Êrodki publiczne 57%,
➢ Êrodki prywatne 43%.
Znaczna cz´Êç zadaƒ w ochronie
Êrodowiska ma byç finansowana
ze Êrodków publicznych. Przewidziana kwota Êrodków publicznych jest
ogromna: blisko 38 mld z∏otych, czyli
prawie po 10 mld z∏otych rocznie.
Wydaje si´ wobec tego, ˝e Êrodków nie powinno zabraknàç. Niestety, mimo, ˝e Polska zapewne
w najbli˝szych latach b´dzie przypomina∏a ogromny plac budowy, to
na nowe pomys∏y trudno b´dzie
znaleêç choçby z∏otówk´.
Struktura Êrodków
publicznych
Struktura tych Êrodków publicznych
mia∏a wyglàdaç bowiem nast´pujàco:
www.dashofer.pl

➢ Êrodki

NFOÂiGW
oraz
WFOÂiGW – ponad 36%,
➢ Êrodki zagraniczne – ponad 35%,
➢ Êrodki samorzàdów – nieca∏e 19%,
➢ bud˝et paƒstwa – nieco ponad 9%.

mocy Unii Europejskiej oraz Êrodki
z Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Instrumentu Szwajcarskiego
oraz innej pomocy bilateralnej.

Zgodnie z informacjà ze strony
internetowej NFOÂiGW najwa˝niejszym zadaniem Narodowego
Funduszu w ostatnich latach jest
(i trzeba dodaç, ˝e b´dzie jeszcze
przez kilka lat) efektywne i sprawne
wykorzystanie Êrodków z Unii
Europejskiej, przeznaczonych na
rozbudow´ i modernizacj´ infrastruktury ochrony Êrodowiska w naszym
kraju.

Wi´kszoÊç tych Êrodków stanowi
w uj´ciu wartoÊciowym pomoc
Unii Europejskiej. Mo˝na powiedzieç, ˝e te Êrodki sà ju˝ rozdysponowane. JeÊli ktoÊ nie ma projektu
na listach indykatywnych lub nie z∏o˝y∏ dotychczas wniosku w og∏aszanych konkursach w∏aÊciwie, nie ma
co liczyç na otrzymanie Êrodków.
W przypadku wi´kszoÊci programów
w priorytetach Êrodowiskowych,
mo˝emy znaleêç adnotacj´: „nie przewiduje si´ konkursów ze wzgl´du
na wyczerpanie alokacji”.

Wdra˝anie projektów ekologicznych, które uzyska∏y lub uzyskajà
wsparcie finansowe z Komisji
Europejskiej oraz dofinansowanie
tych przedsi´wzi´ç ze Êrodków
Narodowego Funduszu, b´dzie s∏u˝y∏o osiàgni´ciu przez Polsk´ efektów ekologicznych, wynikajàcych
ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.
Mo˝na powiedzieç, ˝e to samo
dotyczy wojewódzkich funduszy.
Zatem dwie pierwsze pozycje (razem
ponad 70%) mo˝na traktowaç ∏àcznie, poniewa˝ na projekty niefinansowane ze Êrodków europejskich
w funduszach ochrony Êrodowiska
trudno b´dzie w 2011 roku znaleêç
pieniàdze. JeÊli natomiast chodzi
o Êrodki zagraniczne, to PEP podaje,
˝e chodzi o Êrodki w ramach po-

Jedynie w przypadku pojedynczych priorytetów w ramach regionalnych programów operacyjnych
b´dà og∏aszane w przysz∏ym roku
konkursy. OczywiÊcie jest mo˝liwe, ˝e projekty, które sà na ró˝nych
etapach oceny i realizacji, w koƒcu nie otrzymajà dofinansowania
i Êrodki zostanà „uwolnione”. Jednak nie wydaje si´, ˝eby by∏o to
zjawisko masowe i raczej takie
dodatkowe Êrodki nie pojawià si´
w 2011 roku.
Pozostajà Êrodki norweskie i szwajcarskie. Ale czy i w jakiej wysokoÊci b´dà te Êrodki dost´pne w 2011
roku?
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Ârodki norweskie
JeÊli chodzi o Êrodki norweskie, to
28 lipca br. podpisano porozumienie
mi´dzy paƒstwami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu:
Islandià, Liechtensteinem i Norwegià oraz Unià Europejskà w sprawie uruchomienia nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Z kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie ró˝nic ekonomicznych i spo∏ecznych w ramach
EOG, w latach 2009-2014 do Polski
trafi 578 mln euro. Co prawda w ramach nowej perspektywy szczególny
nacisk zosta∏ po∏o˝ony na wsparcie
technologii wychwytywania i sk∏adowania CO2 (CCS), innowacyjnego
przemys∏u przyjaznego Êrodowisku,
ochrony Êrodowiska oraz badaƒ
naukowych i stypendiów. Jednak te
500 mln trzeba b´dzie wydaç równie˝ na dofinansowanie projektów
z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwoÊci,
Funduszu decent work i promocji
trójstronnej wspó∏pracy, a tak˝e spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Na Êrodowisko zostanie tylko cz´Êç tej kwoty.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e dopiero
trwajà prace przygotowawcze do
obecnej perspektywy. Aktualnie
w toku sà prace, majàce na celu
okreÊlenie m.in. zakresu tematycznego wsparcia oraz systemów zarzàdzania, wdra˝ania i monitorowania.
W 2011 roku b´dà prowadzone prace
nad opracowaniem programów operacyjnych poszczególnych obszarów
tematycznych, czyli mo˝e ju˝ zabraknàç w 2011 roku czasu na og∏oszenie konkursów.

wspierane sà projekty Êrodowiskowe
w obszarach tematycznych:
1. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej
infrastruktury oraz poprawa
stanu Êrodowiska.
Cel 1. Poprawa us∏ug z zakresu
infrastruktury miejskiej w celu
podniesienia standardu ˝ycia
i promowania rozwoju gospodarczego.
Cel 2. Zwi´kszenie efektywnoÊci
energetycznej i redukcja emisji,
w szczególnoÊci gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.
2. BioróênorodnoÊç i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw Êrodowiskowych.

europejskich. Powoduje to niestety
koniecznoÊç coraz wi´kszego zad∏u˝ania samorzàdów i zwi´ksza dodatkowe ograniczenia dost´pnych
êróde∏ finansowania.
JeÊli mowa o samorzàdach, to nale˝y
pami´taç o tym, ˝e przysz∏oroczne
bud˝ety powstajà w trudnych warunkach. Topniejà wp∏ywy, na które samorzàdy nie majà ˝adnej mo˝liwoÊci
oddzia∏ywania (szczególnie w krótkim
okresie). JednoczeÊnie za∏o˝enia bud˝etów powstajà tu˝ przed wyborami.

Nabory w ramach priorytetu trwa∏y
w do 20 marca lub 20 kwietnia
2009 roku, w zale˝noÊci od obszaru.
Na stronie Instytucji PoÊredniczàcej, którà jest W∏adza Wdra˝ajàca
Programy Europejskie, mo˝na znaleêç informacj´, ˝e nie przewiduje
si´ kolejnych naborów wniosków
w priorytecie 2. Jest tam te˝ informacja, ˝e nawet, jeÊli któryÊ z projektów nie zosta∏by zatwierdzony
przez stron´ polskà lub stron´ szwajcarskà, Instytucja PoÊredniczàca
dysponuje obszernà listà projektów
rezerwowych.

Zbli˝ajàce si´ wybory nie pozostanà
bez wp∏ywu na niektóre potencjalne
êród∏a finansowania ochrony Êrodowiska. Chodzi o te dziedziny,
w których samorzàdy mogà wywieraç pewnà presj´ na poziom op∏at,
czyli przede wszystkim w sektorze
wodno-Êciekowym. OczywiÊcie nie
chodzi o zablokowanie podwy˝ek
op∏at, bo na to mechanizmy funkcjonujàce w systemie zarzàdzania
gospodarkà wodno-Êciekowà nie
pozwolà. Jednak w roku wyborczym trudno liczyç, ˝eby planowane
podwy˝ki w pe∏ni wykorzystywa∏y
mo˝liwoÊci p∏atnicze mieszkaƒców,
co niestety ograniczy w jakimÊ stopniu wielkoÊç Êrodków inwestycyjnych w przysz∏ym roku.

Ârodki samorzàdowe

Ârodki z bud˝etu paƒstwa

Zatem, jeÊli przyjàç, ˝e struktura
okreÊlona w PEP chocia˝by w przybli˝eniu odpowiada rzeczywistoÊci,
to znaczna cz´Êç Êrodków publicznych (ponad 70%), które b´dà
finansowaç projekty Êrodowiskowe
w przysz∏ym roku, jest ju˝ w∏aÊciwie rozdysponowana. Mo˝na powiedzieç, ˝e dotyczy to równie˝
Êrodków samorzàdów. Ârodki te sà
zamro˝one w ju˝ realizowanych
projektach. OkreÊlenie „zamro˝one”
zosta∏o u˝yte celowo.

Bioràc pod uwag´ wielkoÊç zaplanowanego zaanga˝owania Êrodków
bud˝etu paƒstwa w realizacj´ PEP
i obecnà sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà, na znaczàce dodatkowe
Êrodki z bud˝etu centralnego nie
ma co liczyç. Dobrze, jeÊli bud˝et
b´dzie przynajmniej realizowa∏ dotychczasowe zobowiàzania. Jest te˝
prawdopodobne, ˝e w ca∏ym okresie obj´tym aktualnà PEP wydatki
z tego êród∏a b´dà znaczàco ni˝sze
ni˝ zak∏adane.

Niestety dotychczas nie uda∏o si´
zwi´kszyç tempa obracania Êrodkami
inwestycyjnymi w ramach systemu
wspó∏finansowania ze Êrodków

Ârodki prywatne

Ârodki szwajcarskie
JeÊli natomiast chodzi o fundusze
szwajcarskie, to w ramach priorytetu 2. Ârodowisko i infrastruktura
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Zatem zostajà przede wszystkim
Êrodki prywatne. OczywiÊcie, jeÊli
www.dashofer.pl
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w przysz∏ym roku Êwiatowy kryzys
b´dzie w wi´kszym stopniu wp∏ywa∏ na polskà gospodark´, to trzeba
pami´taç, ˝e ci´cia w pierwszej
kolejnoÊci mogà dotknàç w∏aÊnie
wydatki na ochron´ Êrodowiska.
OczywiÊcie powy˝sze uwagi donoszà
si´ przede wszystkim do du˝ych
projektów i wi´kszoÊci obszarów
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e w przy-

padku drobnych projektów, w poszczególnych obszarach szanse na
monta˝ finansowy z udzia∏em preferencyjnych Êrodków b´dà wi´ksze.
Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e zablokowane w obecnym roku lokalne programy finansowania przedsi´wzi´ç
osób fizycznych ruszà w du˝ym tempie od przysz∏ego roku, byç mo˝e
na podwójnym bud˝ecie: tegorocznym, zwi´kszonym o wp∏yw z przysz∏orocznych op∏at Êrodowiskowych.

Mo˝e to oznaczaç pewnà dynamik´
na rynku usuwania azbestu czy budowy przydomowych oczyszczalni
Êcieków. Z innych wzgl´dów mo˝e
si´ utrzymywaç pewien ruch na
rynku odnawialnej energii. Jednak
w ca∏ym sektorze Êrodowiskowym
nie nale˝y liczyç na znaczàcy przyrost nowych projektów w 2011 roku.
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Wysokosprawne wytwarzanie energii – nabór wniosków
W terminie od 27 wrzeÊnia 2010 r.
do 29 paêdziernika 2010 r. b´dzie
mo˝na sk∏adaç wnioski o dofinansowanie projektów dla Dzia∏ania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Programu Infrastruktura i Ârodowisko.

Celem Dzia∏ania jest zwi´kszenie
sprawnoÊci wytwarzania energii
elektrycznej i ciep∏a.
Projekty mogàce si´
ubiegaç o wsparcie
Dofinansowaniu podlegajà wszystkie projekty zgodne z celami dzia∏ania, tzn. inwestycje w zakresie
przebudowy i budowy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
oraz ciep∏a, w skojarzeniu spe∏niajàce wymogi wysokosprawnej kogeneracji.
Wspierane b´dà projekty dotyczàce
skojarzonego wytwarzania energii
ze êróde∏ odnawialnych oraz nieodnawialnych.
W ramach realizowanych projektów wsparcie mo˝e obejmowaç te˝
budow´ przy∏àczy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze êróde∏ wysokosprawnej kogeneracji do najbli˝ej
istniejàcej sieci, spe∏niajàcej techniczne i ekonomiczne warunki
przy∏àczeniowe.
www.dashofer.pl

W tym kontekÊcie przy∏àcze, rozumiane jako odcinek sieci ∏àczàcy
jednostk´/jednostki wytwarzania
energii z punktem, w którym nast´puje rozgraniczenie w∏asnoÊci sieci
mi´dzy w∏aÊcicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci, mo˝e
stanowiç integralnà cz´Êç projektu
dotyczàcego jednostki wytwarzania
energii, niezb´dnà dla osiàgni´cia
celów tego projektu.
W ramach dzia∏ania nie przewiduje
si´ wsparcia budowy i modernizacji
êróde∏ wytwarzania ciep∏a w ciep∏owniach. Mo˝liwe jest jednak
uzyskanie dotacji na przekszta∏cenie
tych jednostek w jednostki kogeneracyjne. Wyklucza si´ równie˝
wsparcie dla technologii wspó∏spalania paliw kopalnych i biomasy
lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych
spalajàcych odpady komunalne. B´dà
one wspierane z Dzia∏ania 2.1 POIiÂ.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà podmioty wskazane w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko:
➢ przedsi´biorcy,
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich grupy – zwiàzki, stowarzyszenia i porozumienia JST,

➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji
obowiàzków w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
Dofinansowanie
Maksymalne dofinansowanie wynosi
3 miliony z∏otych.
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów z Funduszu SpójnoÊci w ramach konkursu
wynosi 58 milionów z∏otych na dzieƒ
og∏oszenia naboru.
WielkoÊç Êrodków finansowych na
konkurs ulegnie zwi´kszeniu po
ostatecznym zakoƒczeniu procedury oceny wniosków w ramach naboru nr 1/POIiÂ/9.1/2009.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 27 wrzeÊnia 2010 r. do 29 paêdziernika 2010 r. bezpoÊrednio
w kancelarii NFOÂiGW albo przes∏aç pocztà lub kurierem z dopiskiem: „wniosek 2/POIiÂ/ 9.1/2010”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja
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Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych
– nabór wniosków
Obecnie trwa III nabór wniosków
w ramach programu „Zamykanie
i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych”. Wnioski
mo˝na sk∏adaç tylko do 31 paêdziernika. Nabór wniosków odbywa si´ w trybie konkursowym.

Celem konkursu jest dostosowanie
sk∏adowisk odpadów komunalnych
do wymagaƒ technicznych i organizacyjnych, wynikajàcych z przepisów prawa.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie b´dà kontynuowa∏y dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych.
W ramach konkursu mo˝na sk∏adaç
projekty polegajàce na zamykaniu
i rekultywacji sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne,
dla których zosta∏a wydana decyzja
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàca dat´
zaprzestania przyjmowania odpadów
do sk∏adowania na termin nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.
Aby ubiegaç si´ o przyznanie dofinansowania, nale˝y spe∏niç nast´pujàce kryteria:

➢ Powierzchnia rekultywowanego
obszaru, którego dotyczy wniosek, nie mo˝e byç mniejsza ni˝
2 ha, przy czym wniosek mo˝e
dotyczyç sk∏adowisk, b´dàcych
w zarzàdzaniu ró˝nych podmiotów.
➢ WartoÊç wnioskowanej kwoty
ze Êrodków NFOÂiGW na rekultywacj´ 1 ha nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏.
➢ Data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlona na termin
nie póêniej ni˝ 31 grudnia 2012 r.
Dofinansowanie
Formy i intensywnoÊç dofinansowania to:
➢ dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia:
dotyczy sk∏adowisk, dla których
wydano decyzj´ o ich zamkni´ciu, okreÊlajàc dat´ zaprzestania przyjmowania odpadów do
sk∏adowania na termin nie póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia
2009 r.,
➢ po˝yczka – do 75% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia:
dotyczy zamykania pozosta∏ych
sk∏adowisk odpadów komunalnych oraz modernizacji sk∏adowisk.

Procedura wyboru przedsi´wzi´ç:
➢ dotacja – nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie
dotacji odbywa si´ w trybie konkursowym,
➢ po˝yczka – wybór przedsi´wzi´ç zg∏aszanych do dofinansowania w ramach programu odbywa si´ w drodze naboru ciàg∏ego; wnioski rozpatrywane b´dà
w kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnego wniosku o dofinansowanie
w ramach przyj´tego limitu Êrodków.
Szczegó∏owà procedur´ wyboru
przedsi´wzi´ç okreÊlajà wewn´trzne regulacje NFOSiGW.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosku
W ramach konkursu wnioski mo˝na sk∏adaç do 31 paêdziernika
2010 r. bezpoÊrednio w kancelarii
NFOÂiGW albo przes∏aç pocztà lub
kurierem z dopiskiem: „Rekultywacja III nabór”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl.
■
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