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Prawie 130 mln euro Polska zarobi∏a
na handlu AAU
Zosta∏y podpisane dwie kolejne
umowy na sprzeda˝ jednostek
emisji w ramach Protoko∏u z Kioto,
które przyniosà Polsce nowe Êrodki
na ochron´ klimatu i wsparcie
wdra˝ania pakietu energetyczno-klimatycznego. Partnerem Polski
jest tym razem Bank Âwiatowy.
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● Informacja o realizacji
Programu Oczyszczania
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● Zarzàdzanie energià
w budynkach wybranych
podmiotów z sektora
finansów publicznych
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¸àczna wartoÊç wszystkich zawartych przez Polsk´ umów sprzeda˝y
to ok. 130 mln euro.
Ârodki pochodzàce ze sprzeda˝y
jednostek AAU zostanà przekazane
na Rachunek klimatyczny Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Zostanà
przeznaczone na dofinansowanie
realizacji programów i projektów
powodujàcych redukcj´ emisji
gazów cieplarnianych. Tym razem
pieniàdze b´dzie mo˝na otrzymaç
na zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
Poczàwszy od listopada 2009 roku,
Polska zawar∏a 7 umów sprzeda˝y

AAU: dwie umowy z Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
dzia∏ajàcym na rzecz Hiszpanii
i Irlandii, dwie umowy z prywatnymi
firmami japoƒskimi oraz umow´
z japoƒskà organizacjà rzàdowà oraz
dwie umowy z Bankiem Âwiatowym
na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe.
NFOÂiGW, jako Krajowy operator
systemu zielonych inwestycji, posiada ponad 430 mln z∏ na dofinansowanie OZE oraz popraw´ efektywnoÊci energetycznej w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej (termomodernizacji). W ramach dodatkowego
wsparcia realizacji przedsi´wzi´ç,
oferuje uzupe∏niajàce dofinansowanie w formie po˝yczek. Ponad 60%
Êrodków przeznaczonych jest na
termomodernizacj´.
W latach 2010 i 2011 NFOÂiGW og∏osi∏ 7 naborów wniosków w celu wykorzystania Êrodków pochodzàcych
z transakcji sprzeda˝y jednostek
AAU. Do chwili obecnej podpisano
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.

Szanowni
Paƒstwo!

1 stycznia 2012 r. wchodzi w ˝ycie Prawo
geologiczne i górnicze. Omówienie
zasad koncesjonowania, op∏at i kar
znajdà Paƒstwo w dziale Porady prawne.

Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
paêdziernikowy numer
serwisu informacyjno-doradczego
„Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.

Tematem numeru sà za∏o˝enia NPRGN,
okreÊlajàce kierunek, w którym b´dzie
zmierzaç polska gospodarka w ciàgu
najbli˝szych 40 lat.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania
przedsi´wzi´ç poprawiajàcych efektywnoÊç wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów z sektora
finansów publicznych.

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

W aktualnoÊciach informujemy o stawkach op∏at produktowych na 2012 r.
oraz o finansowym wsparciu zespo∏ów i projektów badawczych zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.
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umowy o dofinansowaniu 13 przedsi´wzi´ç na ponad 74 mln z∏ dofinansowania dotacyjnego ze Êrodków
ze sprzeda˝y AAU oraz 75 mln z∏
dofinansowania w formie po˝yczki.
Obecnie trwajà równie˝ negocjacje
dotyczàce przyznania dofinanso-

wania dla kolejnych 21 projektów
o szacowanej kwocie dofinansowania
dotacyjnego 78 mln z∏ oraz po˝yczkowego w wysokoÊci 135 mln z∏.
W trakcie oceny jest 266 wniosków
o wnioskowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego w wysokoÊci
ponad 460 mln z∏.

W stosunku do roku bazowego
(1988) Polsce uda∏o si´ zredukowaç
o 30% emisj´ gazów cieplarnianych,
podczas gdy zobowiàzanie z Protoko∏u wynosi∏o 6%, przy jedoczesnym wzroÊcie PKB.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Stawki op∏at produktowych na 2012 rok
Zosta∏o opublikowane Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek op∏at produktowych na 2012 rok.

Maksymalne stawki op∏at produktowych podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego
podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´temu
w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni.

Wskaênik ten dla 2011 roku wynosi
102,3%. Maksymalne stawki op∏at
produktowych na rok 2012 zosta∏y
wi´c podwy˝szone o 2,3% i wynoszà odpowiednio:
➢ dla opakowaƒ wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy –
4,45 z∏ za 1 kg,
➢ dla produktów wymienionych
w poz. 1 w za∏àczniku nr 3 do
ustawy – 2,98 z∏ za 1 kg,
➢ dla produktów wymienionych
w poz. 3 w za∏àczniku nr 3 do
ustawy – 2,98 z∏ za 1 kg dla opony
nowej i u˝ywanej regenerowanej (bie˝nikowanej) oraz 11,89 z∏

za 1 kg dla opony u˝ywanej nieregenerowanej (niebie˝nikowanej).
Zmiana wysokoÊci maksymalnych
stawek op∏at produktowych nie
spowoduje koniecznoÊci zmiany
wysokoÊci szczegó∏owych stawek
op∏at produktowych dla poszczególnych opakowaƒ i produktów, które
sà ustalane w drodze odr´bnego rozporzàdzenia. Obwieszczenie okreÊla
jedynie ich dopuszczalnà maksymalnà wysokoÊç.
■
Redakcja

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
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AktualnoÊci
400 mln z∏otych na wsparcie zespo∏ów i projektów badawczych
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Narodowe Centrum Badaƒ
i Rozwoju b´dà wspólnie dzia∏aç
na rzecz opracowania oryginalnych technologii proekologicznych,
gotowych do bezpoÊredniego
zastosowania w gospodarce.

28 wrzeÊnia br. w Warszawie przedstawiciele NCBiR i NFOÂiGW podpisali porozumienie. Pozwoli ono
na finansowe wsparcie tworzenia
i wdra˝ania nowatorskich technologii proekologicznych w obszarach
kluczowych dla ochrony Êrodowiska:

➢ pozyskiwania energii ze êróde∏
odnawialnych,

➢ energooszcz´dnoÊci,
➢ gospodarki odpadami oraz
➢ ochrony wód.
Obie instytucje zobowiàza∏y si´
przekazaç po 200 mln z∏otych na
realizacj´ tego przedsi´wzi´cia.
Na mocy porozumienia zostanie
uruchomiony nowy program, skierowany do ambitnych zespo∏ów
i oÊrodków badawczych, w szczególnoÊci skupiajàcych w swym
gronie m∏odych, utalentowanych
naukowców, prowadzàcych badania

naukowe i prace rozwojowe w kluczowych obszarach ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. Dodatkowym efektem b´dzie wzmocnienie wspó∏pracy nauki z gospodarkà.
W ramach tego projektu ka˝dego
roku og∏aszane b´dà konkursy na
opracowanie oryginalnych technologii ekologicznych gotowych do
wdro˝enia. Og∏oszenia pierwszego
konkursu mo˝na si´ spodziewaç
ju˝ na poczàtku 2012 roku.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Zaktualizowana lista rankingowa dla dzia∏ania 1.1. POIiÂ
26 wrzeÊnia 2011 r. zatwierdzono
zaktualizowanà list´ rankingowà
dla projektów zg∏oszonych w ramach VI konkursu dla dzia∏ania 1.1.
POIiÂ Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej
15 tys. RLM.

Kolejna aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiÂ/1.1/
11/2009 zwiàzana jest z planowanym przekazaniem dodatkowych
Êrodków na realizacj´ I priorytetu
POIiÂ, korzystnym kursem euro
oraz powstaniem oszcz´dnoÊci po-

przetargowych na realizowanych
obecnie projektach.
Podstawowa lista rankingowa zosta∏a
rozszerzona o kolejne 22 projekty
z listy rezerwowej. Projekty, które
przesz∏y pozytywnie ocen´ merytorycznà II stopnia, otrzymajà potwierdzenie o dofinansowaniu lub
rekomendacj´ Instytucji PoÊredniczàcej POIiÂ na podstawie, których
wnioskodawcy b´dà mogli zawrzeç
umowy o dofinansowanie.

których projektów, znajdujàcych
si´ na liÊcie w wyniku modyfikacji
wprowadzonych we wnioskach
o dofinansowanie w trakcie oceny
merytorycznej II stopnia.
W efekcie na liÊcie rankingowej
znajdujà si´ 43 projekty podstawowe na ∏àcznà kwot´ dofinansowania 1,95 mld z∏ oraz 14 projektów rezerwowych na ∏àcznà kwot´
dofinansowania 365,1 mln z∏. ■
Redakcja

Zmianie uleg∏y równie˝ koszty nie-

AktualnoÊci
Stawki op∏at za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych
oraz Êluz i pochylni – projekt obwieszczenia
Na stronach Ministerstwa Êrodowiska opublikowano projekt obwieszczenia w sprawie wysokoÊci
stawek nale˝noÊci za korzystanie
ze Êródlàdowych dróg wodnych
oraz Êluz i pochylni na rok 2012.

Obwieszczenie jest wydawane na
www.dashofer.pl

podstawie art. 151 ust. 2 Ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i powinno zostaç og∏oszone do dnia
30 listopada.
Stawki nale˝noÊci za korzystanie
ze Êródlàdowych dróg wodnych oraz
Êluz i pochylni podlegajà z dniem

1 stycznia ka˝dego roku podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym
Êredniorocznemu wskaênikowi zmian
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Stawki zosta∏y podwy˝szone w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi
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102,6 w stosunku do stawek nale˝noÊci obowiàzujàcych w 2011 r.
Przy za∏o˝eniu utrzymania wielkoÊci

przewozów ˝eglugà Êródlàdowà
i liczby Êluzowaƒ statków na poziomie jak w 2011 r., podwy˝szenie
stawek nale˝noÊci na 2012 r. przy-

niesie ok. 2,6% wzrost przychodu
z tytu∏u tych nale˝noÊci.
■
Redakcja

Porady prawne
Op∏ata skarbowa za zmian´ dycyzji zatwierdzajàcej program
gospodarki opadami
Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç zwiàzanà z gospodarowaniem odpadami, jak wszyscy
przedsi´biorcy, mogà zechcieç,
w wyniku chocia˝by rozwoju prowadzonej dzia∏alnoÊci i wi´kszych perspektyw biznesowych,
zmieniç jej zakres. Zmiana zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci
co do zasady oznacza koniecznoÊç
dokonania odpowiednich zmian
formalnych.

Przyk∏adowo mo˝e to dotyczyç
sytuacji, w której podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku odpadów na podstawie decyzji
zatwierdzajàcej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, chce
dokonywaç odzysku kolejnego
odpadu, który nie jest obj´ty tym
planem. Nale˝y si´ wówczas zastanowiç, czy zmiana taka b´dzie pociàga∏a dla podmiotu odzyskujàcego
odpady koniecznoÊç uiszczenia op∏at,
w szczególnoÊci op∏aty skarbowe
i ustaliç jej ewentualnà wysokoÊç.
Podstawa prawna
W celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie, czy zmiana decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wymaga koniecznoÊci uiszczenia op∏aty skarbowej, konieczna jest analiza przede
wszystkim nast´pujàcych aktów
prawnych:
➢ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243, ze zmianami).
➢ Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz.U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze
zmianami).

4

Ustawa o odpadach
Ustawa o odpadach nie przewiduje
mo˝liwoÊci zmiany decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Przepisy tej
ustawy nie pozostawiajà wàtpliwoÊci,
˝e w sytuacji zmiany dzia∏alnoÊci,
wp∏ywajàcej chocia˝by na rodzaj
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych czy sposób gospodarowania nimi, konieczne jest z∏o˝enie
wniosku o zatwierdzenie programu
gospodarowania odpadami.
Z∏o˝enie wniosku o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami
b´dzie skutkowa∏o – w przypadku
braku zastrze˝eƒ formalnych ze
strony odpowiedniego organu – wydaniem nowej decyzji zatwierdzajàcej nowy program gospodarki
odpadami.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 19 Ustawy
o odpadach wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, do którego do∏àcza
si´ ten program, wytwórca odpadów
niebezpiecznych jest zobowiàzany
przed∏o˝yç w∏aÊciwemu organowi
30 dni przed dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci powodujàcej powstawanie
odpadów niebezpiecznych lub dniem
zmiany tej dzia∏alnoÊci, wp∏ywajàcej
na rodzaj, iloÊç wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób
gospodarowania nimi.

Ustawa o op∏acie
skarbowej
Zgodnie z z ustawà o op∏acie skarbowej (konkretnie z przepisem art. 1

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2011

ust. 1), op∏acie tej podlega w szczególnoÊci, w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej:
➢ dokonanie czynnoÊci urz´dowej
na podstawie zg∏oszenia lub na
wniosek,
➢ wydanie zaÊwiadczenia na
wniosek,
➢ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Wystàpienie z wnioskiem o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami nale˝y zakwalifikowaç jako
„wniosek” – rozstrzyga to odpowiedê
na pytanie o zasadnoÊç i podstaw´
prawnà uiszczenia op∏aty skarbowej, w przypadku zmiany decyzji
zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
WysokoÊç op∏aty
skarbowej
Zgodnie z za∏àcznikiem do Ustawy
o op∏acie skarbowej, okreÊlajàcym
wykaz przedmiotów op∏aty skarbowej, stawki tej op∏aty oraz zwolnienia, decyzja zatwierdzajàca program
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi podlega op∏acie w wysokoÊci 505 z∏ – takà kwot´ wskazuje
punkt 44 ww. za∏àcznika.
Je˝eli zatem podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku odpadów na podstawie decyzji zatwierdzajàcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi chce dokonywaç odzysku kolejnego odpadu,
który nie jest obj´ty tym planem,
powinien z∏o˝yç wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uiÊciç op∏at´
skarbowà w wysokoÊci 505 z∏.
www.dashofer.pl
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Sposób zap∏aty op∏aty
skarbowej
Dodatkowo, nale˝y pami´taç, i˝
sposób zap∏aty op∏aty skarbowej
uregulowany jest w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z 28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie zap∏aty op∏aty
skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187,
poz. 1330). Rozporzàdzenie to dotyczy równie˝ podmiotów dokonujàcych zmian w zakresie programu gos-

podarki odpadami niebezpiecznymi.
Zgodnie z Rozporzàdzeniem w sprawie zap∏aty op∏aty skarbowej sk∏adajàcy zobowiàzany jest do∏àczyç dowód zap∏aty nale˝nej op∏aty skarbowej albo uwierzytelnionà kopi´
dowodu zap∏aty, nie póêniej ni˝
w ciàgu 3 dni od chwili powstania
obowiàzku jej zap∏aty. Dowód zap∏aty mo˝e mieç form´ wydruku
potwierdzajàcego dokonanie operacji bankowej.
■

dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243, ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie zap∏aty op∏aty skarbowej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 187, poz. 1330).

Porady prawne
Podziemne magazynowanie substancji i sk∏adowanie odpadów
1 stycznia 2012 r. wchodzi w ˝ycie
Ustawa – Prawo geologiczne
i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.,
która okreÊla zasady i warunki
m.in. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego sk∏adowania odpadów. W ustawie zosta∏y
zawarte zasady koncesjonowania, ustalono op∏aty i kary za prowadzenie tego rodzaju dzia∏alnoÊci.

Do podziemnego sk∏adowania odpadów i podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
potrzebna jest koncesja, której
udziela minister w∏aÊciwy ds. Êrodowiska. Koncesja jest wydawana
na czas okreÊlony, nie krótszy ni˝
3 lata i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.
W koncesji okreÊla si´ rodzaj i sposób
wykonywania zamierzonej dzia∏alnoÊci, granice obszaru i terenu górniczego, w ramach których ma si´
odbywaç magazynowanie i sk∏adowanie, typ podziemnego sk∏adowiska, rodzaj i iloÊç odpadów dopuszczonych do sk∏adowania, zakres
i sposób monitorowania sk∏adowiska,
czas obowiàzywania koncesji oraz
termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
Aby uzyskaç koncesj´, konieczne
jest z∏o˝enie wniosku (Dz.U. Nr 163,
poz. 981, art. 24 i 27).

www.dashofer.pl

Koncesja na podziemne sk∏adowanie
odpadów mo˝e byç udzielona pod
warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ, mogàcych powstaç
na skutek wykonywania takiej dzia∏alnoÊci.

✔

WA˚NE!

Zabezpieczenie mo˝e przyjàç form´
ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci
cywilnej przedsi´biorcy, gwarancji bankowej albo por´czenia bankowego.

✔

WA˚NE!

Cofni´cie koncesji, wygaÊni´cie lub
utrata jej mocy, bez wzgl´du na przyczyn´, nie zwalnia dotychczasowego
przedsi´biorcy z wykonania obowiàzków dotyczàcych ochrony Êrodowiska i likwidacji zak∏adu górniczego.
JeÊli przedsi´biorca nie istnieje, obowiàzek ten przejmuje jego nast´pca
prawny, a w przypadku jego braku
– w∏aÊciciel lub osoba posiadajàca
inny ni˝ w∏asnoÊç tytu∏ prawny do
nieruchomoÊci.

Przedsi´biorca ma obowiàzek ka˝dego roku, do koƒca stycznia, przed∏o˝yç organowi koncesyjnemu aktualny
dowód istnienia zabezpieczenia.

Podziemne sk∏adowisko
odpadów

W przypadku naruszania przez
przedsi´biorc´ wymagaƒ ustawy lub
niespe∏nienia warunków okreÊlonych w koncesji, organ koncesyjny
wzywa do natychmiastowego usuni´cia naruszeƒ. Je˝eli przedsi´biorca
nie spe∏ni warunków wezwania,
organ koncesyjny mo˝e koncesj´
cofnàç lub ograniczyç jej zakres.

Podziemne sk∏adowisko odpadów jest
zlokalizowane w formacji geologicznej, która stanowi naturalnà barier´
dla ewentualnej migracji substancji
niebezpiecznych. W zwiàzku ze stopniem zagro˝enia, wydzielono trzy typy
podziemnych sk∏adowisk odpadów:
➢ odpady niebezpieczne,
➢ odpady oboj´tne,
➢ odpady inne ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne.

WygaÊni´cie koncesji nast´puje:
➢ z up∏ywem czasu, na jaki zosta∏a
udzielona,
➢ je˝eli sta∏a si´ bezprzedmiotowa,
➢ w przypadku Êmierci przedsi´biorcy, b´dàcego osobà fizycznà,
➢ w przypadku likwidacji przedsi´biorcy innego ni˝ wymieniony
wy˝ej,
➢ w przypadku zrzeczenia si´ jej.

Minister w∏aÊciwy ds. Êrodowiska
w drodze rozporzàdzenia okreÊla
szczegó∏owe wymagania dla poszczególnych typów sk∏adowisk oraz
rodzaje odpadów, które mogà byç
sk∏adowane w sposób nieselektywny,
∏àcznie z kryteriami i procedurami
dopuszczania odpadów na sk∏adowiska podziemne.
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✔

UWAGA!

Eksploatacja i zamkni´cie zak∏adu górniczego powinny odbywaç si´ w taki
sposób, aby nie stwarzaç zagro˝enia
dla bezpieczeƒstwa powszechnego
i Êrodowiska, w szczególnoÊci w zwiàzku z przedostawaniem si´ zanieczyszczeƒ do wód podziemnych.

Przedsi´biorca jest zobowiàzany
posiadaç plan ratownictwa górniczego oraz w∏asne s∏u˝by ratownictwa górniczego lub powierzyç
realizacj´ tego obowiàzku podmiotom zawodowo trudniàcym si´ ratownictwem górniczym.
Op∏aty

Konieczne jest zastosowanie monitoringu podziemnego sk∏adowiska
i porównywanie uzyskanych wyników ze stanem pierwotnym.
W podziemnym sk∏adowisku odpadów musi byç zatrudniona osoba,
która posiada Êwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami, wydane
na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z póên. zm.).
Wykaz odpadów, których sk∏adowanie podziemne jest zabronione,
zawarto w Dz.U. Nr 163, poz. 981,
art. 126, ust. 1 i 2).

✔

WA˚NE!

Zabrania si´ rozcieƒczania lub sporzàdzania mieszanin odpadów ze sobà,
lub innymi substancjami w celu spe∏nienia kryteriów dopuszczenia do
podziemnego sk∏adowania.

Zanim rozpocznie si´ eksploatacj´
podziemnego sk∏adowiska odpadów,
w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego
przeprowadza jego kontrol´ w zakresie zgodnoÊci z koncesjà i planem ruchu zak∏adu górniczego.
Plan ruchu
Przedsi´biorca jest zobowiàzany
do sporzàdzenia planu ruchu zak∏adu
górniczego, odr´bnie dla ka˝dego
z zak∏adów (Dz.U. Nr 163, poz. 981,
art. 108).
Ewentualne zmiany planu ruchu
wykonuje si´ w formie dodatku do
planu ruchu zak∏adu górniczego,
zgodnie z art. 109.
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Przedsi´biorca, prowadzàcy podziemne sk∏adowanie odpadów lub
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, jest zobowiàzany wnieÊç op∏at´, ustalanà
jako iloczyn stawki op∏aty oraz
iloÊci substancji lub odpadów,
która w okresie rozliczeniowym
zosta∏a wprowadzona do górotworu,
w tym do podziemnych wyrobisk
górniczych.
Stawki z tytu∏u magazynowania
wynoszà dla:
➢ substancji gazowych – 1,61 z∏/
tys. m3,
➢ substancji ciek∏ych – 3,19 z∏/t,
➢ pozosta∏ych substancji – 1,60 z∏/t.
Stawki z tytu∏u sk∏adowania wynoszà dla odpadów:
➢ niebezpiecznych – 65,79 z∏/t,
z wy∏àczeniem odpadów stanowiàcych materia∏y izolacyjne
i konstrukcyjne zawierajàce
azbest, dla których stawka wynosi 0,0 z∏/t,
➢ oboj´tnych – 3,79 z∏/t,
➢ innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne – 5,06 z∏/t.
Stawki te podlegajà corocznej zmianie, stosownie do Êredniorocznego
wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego
w ustawie bud˝etowej na dany rok
kalendarzowy. Minister w∏aÊciwy
ds. Êrodowiska og∏asza stawki op∏at
obowiàzujàce na nast´pny rok
kalendarzowy w drodze obwieszczenia, publikowanego w Monitorze Polskim.
Za okres rozliczeniowy z tytu∏u op∏aty
eksploatacyjnej przyj´to pó∏rocze,
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liczone od 1 stycznia do 30 czerwca
oraz od 1 lipca do 31 grudnia.

✔

UWAGA!

Je˝eli wysokoÊç op∏aty nale˝nej za okres
rozliczeniowy nie przekracza 300 z∏,
obowiàzek jej zap∏aty nie powstaje.

JeÊli przedsi´biorca nie dokona∏
wp∏aty w terminie lub wysokoÊci
innej, ni˝ nale˝na, organ koncesyjny
okreÊli wysokoÊç nale˝nej op∏aty.
Gdy dzia∏alnoÊç jest prowadzona
z ra˝àcym naruszeniem warunków
okreÊlonych w koncesji, podlega op∏acie dodatkowej, którà ustala organ
koncesyjny lub organ administracji
geologicznej.
Op∏ata ta w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji jest ustalana
w wysokoÊci pi´ciokrotnej stawki
op∏aty dla danego rodzaju magazynowanej substancji, pomno˝onej
przez iloÊç zat∏oczonej w ten sposób
substancji, zaÊ w przypadku podziemnego sk∏adowania odpadów,
jest ustalana w wysokoÊci pi´ciokrotnej stawki op∏aty dla danego
rodzaju sk∏adowanych odpadów,
pomno˝onej przez iloÊç sk∏adowanych w ten sposób odpadów.
JeÊli dzia∏alnoÊç jest wykonywana
bez wymaganej koncesji, podlega
op∏acie podwy˝szonej. Op∏ata podwy˝szona, w przypadku bezzbiornikowego magazynowania substancji,
wynosi dwustukrotnoÊç stawki op∏aty
dla danego rodzaju magazynowanej
substancji, pomno˝onej przez iloÊç
zat∏oczonej bez koncesji substancji,
zaÊ w przypadku podziemnego sk∏adowania odpadów wynosi dwustukrotnoÊç stawki op∏aty dla danego
rodzaju sk∏adowanych odpadów,
pomno˝onej przez iloÊç sk∏adowanych bez koncesji odpadów.

✔

WA˚NE!

Op∏ata dodatkowa i podwy˝szona
sà wnoszone w ciàgu 14 dni od dnia,
w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.

www.dashofer.pl
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Dowód jej wniesienia niezw∏ocznie
przedstawia si´ w∏aÊciwemu organowi oraz podmiotom okreÊlonym
w art. 141.

Wp∏ywy z op∏at stanowià w 60%
dochód gminy, na terenie której prowadzona jest dzia∏alnoÊç, i w 40%
dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

✔

UWAGA!

Je˝eli dzia∏alnoÊç jest prowadzona
na terenie wi´cej ni˝ 1 gminy, op∏aty
stanowià dochód tych gmin, proporcjonalnie do wielkoÊci powierzchni
terenu obj´tego dzia∏alnoÊcià.

Do op∏at stosuje si´ przepisy Ordynacji podatkowej.
Kary pieni´˝ne
Kary finansowe nak∏adane sà przez
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego na przedsi´biorców, którzy:
➢ nie dope∏nià obowiàzku w zakresie rozpoznawania zagro˝eƒ
zwiàzanych z ruchem zak∏adu
górniczego, oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego,
posiadania w∏asnych s∏u˝b ratownictwa (Dz. U. Nr 163, poz. 981,
art. 175, ust. 1, pkt 1),
➢ nie wykonujà decyzji organu nadzoru górniczego (Dz.U. Nr 163,
poz. 981, art. 175, ust. 1, pkt 2).
Kierownik ruchu zak∏adu górniczego
mo˝e byç obcià˝ony karà pieni´˝nà,
na∏o˝onà przez Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego, jeÊli:
➢ nie dope∏nia cià˝àcego na przedsi´biorcy obowiàzku, m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji osób
przebywajàcych w zak∏adzie
górniczym,
➢ posiadania dokumentacji ruchu
zak∏adu górniczego oraz w zakresie ratownictwa górniczego,
➢ dopuszcza do wykonywania
czynnoÊci w ruchu zak∏adu górniczego osoby, które nie posiadajà wymaganych do tego kwawww.dashofer.pl

lifikacji (Dz.U. Nr 163, poz. 981,
art. 175, ust. 2).
WysokoÊç kar:
➢ dla przedsi´biorcy w wysokoÊci
do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiàgni´tego w poprzednim roku kalendarzowym,
➢ dla kierownika ruchu zak∏adu
górniczego w wysokoÊci do 300%
jego miesi´cznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Podmiot jest zobowiàzany do
dostarczenia Prezesowi Wy˝szego
Urz´du Górniczego na ka˝de jego
˝àdanie, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania ˝àdania, danych niezb´dnych do okreÊlenia podstawy
wymiaru kary pieni´˝nej. JeÊli
dane nie zostanà dostarczone lub
uniemo˝liwià ustalenie podstawy
wymiaru kary, Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego mo˝e ustaliç
podstaw´ wymiaru kary pieni´˝nej
w sposób szacunkowy, nie mniejszà jednak ni˝:
➢ kwota 500 000 z∏ – w przypadku
przedsi´biorcy,
➢ kwota 5000 z∏ – w przypadku
kierownika ruchu zak∏adu górniczego.

✔

UWAGA!

Je˝eli okres dzia∏ania przedsi´biorcy
jest krótszy ni˝ rok kalendarzowy, za
podstaw´ wymiaru kary pieni´˝nej
przyjmuje si´ kwot´ 500 000 z∏.

Kwoty kar pieni´˝nych sà dochodem bud˝etu paƒstwa.
Przepisy karne
Prawo geologiczne i górnicze przewiduje równie˝ kary pozbawienia
wolnoÊci lub grzywny (Dz.U. Nr 163,
poz. 981, art. 176-189).

wania odpadów i bezzbiornikowego
magazynowania substancji, przedsi´biorca musi utworzyç fundusz
likwidacji zak∏adu górniczego, gdzie
b´dà gromadzone Êrodki pieni´˝ne
na wyodr´bnionym rachunku bankowym.

✔

Ârodki funduszu mogà byç gromadzone równie˝ w postaci bonów skarbowych lub obligacji emitowanych, lub
gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa.

Taki fundusz mo˝e byç wspólny
dla wi´cej ni˝ jednego zak∏adu górniczego.
Na fundusz przeznacza si´ równowartoÊç nie mniej ni˝ 3% odpisów
amortyzacyjnych od Êrodków trwa∏ych zak∏adu górniczego, ustalanych
stosownie do przepisów o podatku
dochodowym. Ârodki funduszu stanowià koszty uzyskania przychodów i mo˝na je wykorzystaç tylko
na pokrycie kosztów likwidacji zak∏adu górniczego lub jego cz´Êci.
Obowiàzek przekazywania Êrodków
na fundusz likwidacyjny powstaje
od dnia zatwierdzenia planu ruchu
zak∏adu górniczego, a ustaje z dniem
rozpocz´cia likwidacji zak∏adu.
Przedsi´biorca powinien byç przygotowany na przedstawienie aktualnych wyciàgów z rachunku bankowego funduszu na ˝àdanie w∏aÊciwego organu koncesyjnego lub
nadzoru górniczego.
W przypadku likwidacji ca∏oÊci lub
cz´Êci zak∏adu górniczego, przedsi´biorca jest zobowiàzany przedsi´wziàç niezb´dne Êrodki w celu
ochrony Êrodowiska oraz rekultywacji
gruntów po dzia∏alnoÊci górniczej. ■
Ma∏gorzata Nowak

Likwidacja
Zaraz po uzyskaniu koncesji na
prowadzenie podziemnego sk∏ado-

UWAGA!

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163,
poz. 981).
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Porady prawne
Projekt nowej Ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
W maju 2011 r. Ministerstwo Ârodowiska przygotowa∏o projekt
nowej Ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowa ustawa
ma zastàpiç dotychczasowe rozwiàzania prawne, dostosowujàc
je do postanowieƒ Dyrektywy
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych
(tzw. dyrektywy opakowaniowej).

2. Recyklingu dla poszczególnych
rodzajów opakowaƒ w wysokoÊci:
➢ 60% – dla opakowaƒ szklanych oraz opakowaƒ z papieru i tektury,
➢ 50% – dla opakowaƒ z metali,
➢ 22,5% – dla opakowaƒ z tworzyw sztucznych,
➢ 15% – dla opakowaƒ z drewna,
liczonych w stosunku do iloÊci wprowadzonych do obrotu opakowaƒ.

G∏ównym celem projektowanej
ustawy jest uszczelnienie systemu
zagospodarowania odpadów opakowaniowych, który, zdaniem Ministerstwa Ârodowiska, przy obecnym
stanie prawnym jest nieskuteczny.

Dyrektywa opakowaniowa zobowiàzuje równie˝ paƒstwa cz∏onkowskie UE do ustanowienia systemów
zwrotu, zbierania i odzysku, w tym
recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wymagania „Dyrektywy
opakowaniowej”

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci UE za
niewywiàzanie si´ z wy˝ej wymienionych obowiàzków nak∏ada na
kraje cz∏onkowskie kary finansowe.
Przed zap∏aceniem takiej kary ma
uchroniç Polsk´ znowelizowana
Ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.

G∏ównym celem unijnej „dyrektywy
opakowaniowej” jest zharmonizowanie krajowych systemów gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w taki sposób, ˝eby zmniejsza∏y negatywny
wp∏yw opakowaƒ i odpadów opakowaniowych na Êrodowisko, bez
ujemnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku wewn´trznego
i konkurencji w UE.
Realizacja tego celu ma nast´powaç przez zwi´kszenie wielokrotnego u˝ytku opakowaƒ oraz recyklingu i innych form odzysku odpadów
opakowaniowych, prowadzàcych
do zmniejszenia iloÊci ostatecznie
unieszkodliwianych odpadów.
Przepisy, które obowiàzujà obecnie
w naszym kraju, nie gwarantujà
osiàgni´cia przez Polsk´ do 2014 r.
wymaganych dyrektywà poziomów:
1. Recyklingu (55%) i odzysku
(60%) dla wszystkich opakowaƒ,
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Przygotowanie projektu ustawy
wià˝e si´ te˝ z koniecznoÊcià notyfikowania w Komisji Europejskiej
przepisów krajowych w zakresie
gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obowiàzujàce dotychczas akty prawne w tym
zakresie powsta∏y w okresie poprzedzajàcym cz∏onkostwo Polski
w UE i w zwiàzku z tym nie spe∏niajà powy˝szego wymagania.
Projekt nowej ustawy
Nowa Ustawa o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych ma
zastàpiç poprzednià z dnia 11 maja
2001 r. oraz cz´Êç przepisów Ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania nie-
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którymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej. Projekt jednak przejmuje w znacznej cz´Êci rozwiàzania tych ustaw.
Przedmiotem projektu ustawy sà:
➢ sprawy dotyczàce wymagaƒ,
jakim powinny odpowiadaç opakowania wprowadzane do obrotu,
➢ zasady post´powania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
➢ zasady dzia∏ania organizacji
odzysku opakowaƒ,
➢ kwestie zwiàzane z ustalaniem
i pobieraniem op∏aty produktowej.
Uregulowanie wymienionych zagadnieƒ powinno doprowadziç do
zmniejszenia iloÊci i szkodliwoÊci
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i unieszkodliwiania.
Przepisy nowej ustawy w zakresie
uzyskania wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów, w tym
dotyczàcych op∏aty produktowej,
oraz dokumentów potwierdzajàcych
recykling lub inny proces odzysku,
eksport i wewnàtrzwspólnotowà
dostaw´ odpadów nie b´dà obowiàzywa∏y przedsi´biorców wprowadzajàcych do obrotu produkty w opakowaniach o ∏àcznej masie opakowaƒ nieprzekraczajàcej w danym
roku kalendarzowym 1 tony.
Rejestr przedsi´biorców
Nowym rozwiàzaniem wprowadzanym przez projektowanà ustaw´
b´dà specjalne rejestry prowadzone
przez marsza∏ków województw,
skupiajàce przedsi´biorców:
➢ wprowadzajàcych produkty
w opakowaniach,
➢ prowadzàcych recykling lub
inny ni˝ recykling proces odzysku
www.dashofer.pl
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odpadów opakowaniowych,
➢ eksportujàcych odpady opakowaniowe,
➢ dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
➢ b´dàcych organizacjami odzysku
opakowaƒ.

✔

WA˚NE!

Wpisy do rejestru b´dà dokonywane
na wniosek przedsi´biorców, a za
dokonanie wpisu przedsi´biorstwo
b´dzie musia∏o wnieÊç op∏at´ rejestrowà, p∏atnà przed z∏o˝eniem wniosku
o rejestracj´, oraz op∏at´ rocznà w terminie do koƒca lutego ka˝dego roku.

Projekt ustawy przewiduje, ˝e górna
stawka op∏aty rejestrowej i op∏aty
rocznej b´dzie wynosiç 600 z∏ (dla
mikroprzedsi´biorców tylko 300 z∏).
Z op∏at zostanà zwolnieni przedsi´biorcy, którzy przed∏o˝à oÊwiadczenie potwierdzajàce udzia∏ swojej
Firmy w systemie ekozarzàdzania
i audytu (EMAS).
Dok∏adnà wysokoÊç stawek op∏aty
rejestrowej oraz op∏aty rocznej okreÊli
minister Êrodowiska w specjalnym
rozporzàdzeniu.
Dokonujàc wpisu do rejestru, marsza∏ek województwa nada ka˝demu
przedsi´biorcy indywidualny numer
rejestrowy.
WykreÊlenie z rejestru b´dzie mog∏o
nastàpiç, w zale˝noÊci od przypadku,
na wniosek przedsi´biorcy albo
z urz´du.
Nowe obowiàzki
przedsi´biorców
Przepisy nowej ustawy na∏o˝à na
przedsi´biorców wprowadzajàcych
opakowania nast´pujàce obowiàzki:
1) ograniczania iloÊci i negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko substancji stosowanych
do wytwarzania opakowaƒ oraz
wytwarzanych odpadów opakowww.dashofer.pl

waniowych w taki sposób, aby:
➢ obj´toÊç i masa opakowaƒ
by∏y ograniczone do niezb´dnego minimum, wymaganego
do spe∏nienia funkcji opakowaƒ oraz zapewnienia poziomu bezpieczeƒstwa produktowi, bioràc pod uwag´
oczekiwania u˝ytkownika,
➢ opakowania nie zawiera∏y
szkodliwych substancji w iloÊciach stwarzajàcych zagro˝enie dla zdrowia ludzi, produktu lub Êrodowiska,
➢ maksymalna suma zawartoÊci
o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego
w opakowaniu nie przekracza∏a 100 mg/kg;
2) wprowadzania do obrotu opakowaƒ projektowanych i wykonanych w sposób umo˝liwiajàcy
ich wielokrotne u˝ycie i póêniejszy recykling albo przynajmniej recykling, je˝eli nie jest
mo˝liwe ich wielokrotne u˝ycie,
lub innà ni˝ recykling form´
ich odzysku.

✔

Obowiàzki
dokumentacyjne
Projektowana ustawa wprowadzi
dokumenty potwierdzajàce:
➢ recykling odpadów opakowaniowych (dokumenty DPR),
➢ inny ni˝ recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych (dokumenty DPO),
➢ eksport odpadów opakowaniowych lub wewnàtrzwspólnotowà
dostaw´ odpadów opakowaniowych do recyklingu (dokumenty
EDPR),
➢ eksport odpadów opakowaniowych lub wewnàtrzwspólnotowà
dostaw´ odpadów opakowaniowych do innego ni˝ recykling
procesu odzysku odpadów opakowaniowych (dokumenty EDPO).
Dokumenty te b´dà wystawiane,
odpowiednio, przez przedsi´biorców prowadzàcych recykling lub
inny proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujàcych te
odpady oraz dokonujàcych ich wewnàtrzwspólnotowej dostawy.

WA˚NE!

Przedsi´biorcy prowadzàcy sklepy
i hurtownie, sprzedajàc produkty
w opakowaniach, b´dà zobowiàzani
przekazywaç u˝ytkownikom tych
produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
w zakresie: dost´pnych systemów
zwrotu, zbierania i odzysku, w tym
recyklingu, odpadów opakowaniowych, w∏aÊciwego post´powania
z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeƒ stosowanych na opakowaniach (co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzeda˝y).

Z kolei przedsi´biorcy prowadzàcy
sklepy detaliczne o powierzchni handlowej powy˝ej 25 m2, sprzedajàc
napoje w opakowaniach jednorazowego u˝ytku, b´dà musieli równie˝
posiadaç w swojej ofercie handlowej produkty nale˝àce do tej samej
grupy asortymentowej, dost´pne
równie˝ w opakowaniach wielokrotnego u˝ytku.

Obowiàzkowy audyt
Zgodnie z nowymi przepisami przedsi´biorcy b´dà mieli obowiàzek
prowadzenia corocznego audytu
zewn´trznego, który b´dzie dokonywany przez podmiot posiadajàcy
odpowiednie kwalifikacje i niezale˝ny od audytowanej Firmy. Po
zakoƒczeniu audytu audytor b´dzie
sporzàdza∏ pisemne sprawozdanie,
przedstawiajàce jego wynik.
Proponowany w projekcie ustawy
obowiàzek ma zapewniç warunki
do rzetelnego i obiektywnego sprawdzenia przez audytora wiarygodnoÊci
danych zawartych w dokumentach
dotyczàcych odzysku, recyclingu
i eksportu oraz w dokumentach celnych i fakturach.
Szczegó∏owy zakres audytu zostanie okreÊlony w drodze osobnego
rozporzàdzenia ministra Êrodowiska.
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Zasady dzia∏ania
organizacji odzysku
opakowaƒ
Zasady dzia∏ania organizacji odzysku
opakowaƒ nie sà regulowane przepisami „dyrektywy opakowaniowej”,
ale organizacje tego typu dzia∏ajà jednak w wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest u∏atwienie
przedsi´biorcom realizacji wymogów w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Projekt ustawy proponuje, aby organizacja odzysku opakowaƒ przejmowa∏a od przedsi´biorcy jego
obowiàzki w odniesieniu do ca∏oÊci
wprowadzonych przez niego do
obrotu opakowaƒ danego rodzaju.
Zgodnie z nowymi przepisami
organizacja odzysku opakowaƒ
b´dzie zobowiàzana:

!

➢ wykonywaç wy∏àcznie dzia∏alnoÊç
gospodarczà zwiàzanà z organizowaniem, zarzàdzaniem lub prowadzeniem przedsi´wzi´ç zwiàzanych z odzyskiem, w tym recyklingiem, odpadów opakowaniowych
oraz organizowaniem publicznych kampanii edukacyjnych,
➢ zawieraç w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku
opakowaƒ”,
➢ posiadaç minimalny kapita∏ zak∏adowy w wysokoÊci 1 000 000 z∏,
➢ utrzymywaç kapita∏ w∏asny,
zdeponowany na odr´bnym rachunku bankowym, w wysokoÊci co najmniej minimalnego
kapita∏u zak∏adowego, albo ustanowiç w takiej wysokoÊci zabezpieczenie finansowe w formie
gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej.
Organizacje odzysku opakowaƒ
zostanà równie˝ zobligowane no-

wymi przepisami do przeznaczenia
na publiczne kampanie edukacyjne
co najmniej 5% przychodów pochodzàcych z przej´cia obowiàzków
okreÊlonych ustawà.
■
Robert Baraƒski

§
–

–

–

–

–

Podstawa prawna:
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych (Dz.U.
L 365, 31.12.1994).
Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (projekt z dnia 27.05.2011 r.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 63, poz. 639).

Temat numeru

Za∏o˝enia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej
16 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów
przyj´∏a za∏o˝enia Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej (NPRGN). Przyj´cie
programu, przewidywane na rok
2013, ma rozpoczàç etap przekszta∏cania wszystkich sektorów
gospodarki w nowoczesne, niskoemisyjne, zrównowa˝one i jednoczeÊnie konkurencyjne. Realizacja NPRGN ma przynieÊç korzyÊci
ekonomiczne, spo∏eczne i Êrodowiskowe.

Za∏o˝enia NPRGN okreÊlajà kierunek, w którym b´dzie zmierzaç
polska gospodarka w ciàgu najbli˝szych 40 lat. Zapoznanie si´ z nimi
u∏atwi planowanie samorzàdom,
instytucjom, organizacjom, inwestorom, przedsi´biorstwom, przysz∏ym
przedsi´biorcom, a tak˝e osobom
fizycznym. W zwiàzku z tym kierunkiem dzia∏aƒ b´dà si´ rozwijaç
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nowe produkty finansowe, dziedziny
gospodarki i miejsca pracy.
Do wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej Polska jest zobowiàzana
na mocy mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ okreÊlonych w ratyfikowanym Protokole z Kioto i pakiecie
klimatyczno-energetycznym UE.
Gospodarka niskoemisyjna ogranicza emisje gazów cieplarnianych
i stanowi kluczowy krok w kierunku
stworzenia stabilnego Êrodowiska
i zrównowa˝onego rozwoju.
Zak∏ada si´, ˝e NPRGN odegra
wa˝nà rol´ w poszukiwaniu nisz
dla naszej gospodarki w warunkach
rosnàcej globalnej konkurencji.

✔

WA˚NE!

„Dopóki bowiem Polska, oprócz ponoszenia kosztów zwiàzanych z redukcjà emisji gazów cieplarnianych, nie
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b´dzie potrafi∏a wyciàgaç dla siebie
tak˝e pewnych korzyÊci z faktu dalszego rozwijania polityki klimatycznej na poziomie mi´dzynarodowym,
dopóty utrzymywaç si´ b´dzie bardzo
niech´tne lub wr´cz wrogie nastawienie poszczególnych sektorów i obywateli wobec koniecznoÊci ponoszenia
znacznych kosztów z nià zwiàzanych”.
(cytat z Za∏o˝eƒ)

Za∏o˝enia Programu zosta∏y przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki we wspó∏pracy z Ministerstwem Ârodowiska. W tworzeniu
samego programu b´dà uczestniczyç
te˝ inne resorty oraz Spo∏eczna Rada
Narodowego Programu Redukcji
Emisji. Zak∏ada si´, ˝e gotowy
program Rada Ministrów przyjmie
w 2013 r., choç czàstkowe wyniki
prac majà byç wczeÊniej wykorzystywane w mi´dzynarodowych negocjacjach klimatycznych.
www.dashofer.pl
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✔

UWAGA!

Program b´dzie skierowany m.in. do
przedsi´biorców ze wszystkich sektorów gospodarki, samorzàdów, organizacji pozarzàdowych i biznesowych.
W katalog dzia∏aƒ NPRGN zostanà
w∏àczone: administracja rzàdowa,
w∏adze regionalne i lokalne wraz
z partnerami spo∏ecznymi.

èród∏a finansowania
Ârodki na realizacj´ programu majà
pochodziç z bud˝etu paƒstwa, Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, bud˝etu UE oraz innych êróde∏
zagranicznych i polskich, ∏àcznie
z prywatnymi, pomocy udzielanej
przez paƒstwa cz∏onkowskie EFTA.

nikiem emisyjnoÊci PKB, wyra˝onym
w emisji CO2 na jednostk´ PKB.
Przy ocenie efektów redukcyjnych
b´dà brane pod uwag´:
➢ efekty wprowadzanych innowacji, w tym technologii niskoemisyjnych,
➢ utrata i tworzenie nowych miejsc
pracy,
➢ koszty i korzyÊci (przychody) wyst´pujàce z pewnym opóênieniem,
➢ wszelkie koszty i korzyÊci poÊrednie,
➢ koszty zewn´trzne,
➢ koszty zaniechania dzia∏aƒ, w tym
koszty braku adaptacji gospodarki do zmian klimatu,
➢ koszty op∏at za emisj´ CO2.

✔

UWAGA!

Du˝e mo˝liwoÊci znajdujà si´ w sektorze budownictwa, gdzie b´dzie
prowadzona termoizolacja istniejàcych budynków i zostanà zaostrzone
standardy w stosunku do budynków
nowych. Majà byç te˝ podj´te dzia∏ania w kierunku jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków
pasywnych.

Aby poprawi∏a si´ efektywnoÊç
energetyczna, konieczna b´dzie
modernizacja sieci energetycznych, a szczególnie sieci 400 kV,
oraz rozwój „inteligentnych” sieci
przesy∏owych.
3. Poprawa efektywnoÊci gospodarowania surowcami i materia∏ami.

Cele szczegó∏owe
Cel programu
G∏ównym celem NPRGN jest rozwój
gospodarki niskoemisyjnej przy
zapewnieniu zrównowa˝onego rozwoju kraju, co ma nastàpiç, dzi´ki
wi´kszemu wykorzystaniu êróde∏
odnawialnych, przyspieszeniu sektora energetycznego i zwi´kszeniu
wsparcia dla dzia∏alnoÊci innowacyjnej. Nie ob´dzie si´ bez dzia∏aƒ
politycznych, gospodarczych i spo∏ecznych.

✔

UWAGA!

Wdro˝enie programu b´dzie wymagaç okreÊlenia:
➢ obszarów redukcji emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji,
➢ priorytetów z nimi zwiàzanych,
➢ dzia∏aƒ i oczekiwanych efektów,
➢ instrumentów wsparcia,
➢ Êcie˝ek redukcji emisji do 2050 r.
w rozbiciu na sektor ETS i non-ETS,
➢ punktów poÊrednich w realizacji
programu, które pozwolà mierzyç
post´p.

Cel ma byç zwymiarowany liczbowo,
czyli ma zostaç okreÊlony poziom
redukcji emisji gazów cieplarnianych
w powiàzaniu ze wskaênikami wzrostu gospodarczego, tj. m.in. wskaêwww.dashofer.pl

W NPRGN wymienia si´ szeÊç
celów szczegó∏owych:
1. Rozwój niskoemisyjnych êróde∏ energii.
èród∏a wytwarzania energii b´dà
musia∏y ulec dywersyfikacji. Zak∏ada
si´, ˝e poszczególne regiony Polski
b´dà ró˝ni∏y si´ priorytetami we
wdra˝aniu programu, ze wzgl´du
na uwarunkowania terytorialne, zapotrzebowanie, potrzeby spo∏eczne,
korzyÊci ekonomiczne i mo˝liwoÊci
przy∏àczenia do krajowych sieci
energetycznych. W miar´ rozwoju
niskoemisyjnych êróde∏ energii b´dà
powstawaç nowe bran˝e przemys∏owe, wspierajàce ten rozwój.
2. Poprawa efektywnoÊci energetycznej.
Wi´ksza efektywnoÊç energetyczna
ma byç wprowadzona we wszystkich
obszarach gospodarki: od przedsi´biorstw energetycznych po gospodarstwa domowe. Zostanie te˝
okreÊlony poziom energoch∏onnoÊci
gospodarki i dzia∏ania umo˝liwiajàce osiàgni´cie zak∏adanych celów
poÊrednich i g∏ównego do 2050 r.

Zasoby, czyli surowce i noÊniki
energii b´dà musia∏y byç efektywniej pozyskiwane i wykorzystywane. Du˝à rol´ odegrajà w tym
zakresie innowacyjne rozwiàzania.
Trzeba b´dzie równie˝ przeprowadziç ocen´ zapotrzebowania, produkcji krajowej, wymiany zagranicznej oraz prowadziç dzia∏ania zapobiegajàce powstawaniu odpadów.
4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych.
Nowe technologie muszà byç realne
do wdro˝enia, efektywne energetycznie, pod wzgl´dem wykorzystania surowców i produkujàce
minimalnà iloÊç odpadów. Du˝e
znaczenie b´dà mia∏y czyste technologie w´glowe.
5. Zapobieganie powstawaniu
oraz poprawa efektywnoÊci
gospodarowania odpadami.

✔

UWAGA!

Najw∏aÊciwszym sposobem post´powania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu (Dyrektywa UE
2008/98/WE w sprawie odpadów),
o co mo˝na dbaç na ka˝dym etapie
powstawania produktu.
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Wi´kszà uwag´ trzeba b´dzie przywiàzywaç do paliwa wykorzystywanego w produkcji, materia∏ów,
sposobu dystrybucji, edukacji u˝ytkowania. Cykl ˝yciowy produktu
powinien powodowaç powstawanie
jak najmniejszej iloÊci odpadów.

➢ poprawa efektywnoÊci energe➢

➢
Sposób gospodarowania powsta∏ymi
odpadami ma du˝e znaczenie dla
emisyjnoÊci gospodarki: mniej odpadów ma trafiaç na wysypiska, a wi´cej byç poddawanych recyklingowi.

➢
➢

6. Promocja nowych wzorców
konsumpcji.
Ju˝ na wczesnym etapie kszta∏cenia
muszà byç wdra˝ane nowe, zrównowa˝one wzorce konsumpcji. Takie
podejÊcie pomo˝e w wykszta∏ceniu
proÊrodowiskowych postaw spo∏ecznych.
Zmianie b´dà musia∏y ulec niekorzystne trendy produkcji i konsumpcji.
Trzeba b´dzie nauczyç efektywniejszego wykorzystywania zasobów
Êrodowiska, dbania o integralnoÊç
i wydajnoÊç ekosystemów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeƒ, efektywniejsze wykorzystywanie odpadów oraz ograniczenie konsumpcji
najbardziej energoch∏onnych towarów i us∏ug.

✔

UWAGA!

Wszystkie cele szczegó∏owe sà ÊciÊle
za sobà zwiàzane: dzia∏ania podejmowane w jednym obszarze wp∏ywajà
na realizacj´ pozosta∏ych celów.

KorzyÊci
KorzyÊci dla gospodarki z zastosowania NPRGN to:
➢ zmiana struktury wytwarzania
energii m.in. dzi´ki wi´kszemu
wykorzystaniu odnawialnych
êróde∏ energii i zastosowaniu
energii jàdrowej,
➢ przyspieszenie modernizacji sektora energetycznego oraz innych
sektorów przemys∏owych, zw∏aszcza pod kàtem infrastruktury,
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➢

➢

tycznej we wszystkich sektorach
gospodarki,
usprawnienie systemu instrumentów prawnych oraz finansowych,
wspomagajàcych zmian´ modelu
gospodarki na niskoemisyjny,
zmiana struktury u˝ytkowania
energii w obszarze konsumpcji
i produkcji dóbr,
zwi´kszenie wsparcia dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
wzmocnienie roli prac badawczo-rozwojowych, dzi´ki stworzeniu systemu prawnego i finansowego, wspierajàcego transfer
najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych oraz wiedzy z oÊrodków
naukowych do przedsi´biorstw,
zmiana stanu ÊwiadomoÊci i zachowaƒ spo∏eczeƒstwa w zakresie wykorzystania zasobów,
poprzez zapewnienie wysokiej
jakoÊci edukacji ekologicznej
i stworzenie,
systemu kszta∏cenia w tym zakresie.

✔

WA˚NE!

Za szczególnie wa˝ne uwa˝ana jest
struktura wytwarzania energii elektrycznej, którà osiàgniemy w 2050 r.

Dzi´ki NPRGN, Polska b´dzie
aktywnie uczestniczyç w procesie
okreÊlania europejskich i Êwiatowych
celów redukcji gazów cieplarnianych oraz b´dzie mieç szans´ na
uzyskanie, porównywalnego do
innych rozwini´tych paƒstw Europy
poziomu efektywnoÊci energetycznej na PKB.
Stosowane przez Polsk´ polityki
ochrony Êrodowiska odegrajà rol´
we wspieraniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoÊci gospodarki
na rynkach mi´dzynarodowych
oraz zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa
energetycznego.
W ramach poszczególnych obszarów wyznaczy si´ priorytety, które
skupià si´ na przewidywanych
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efektach redukcyjnych. Zostanie
przeprowadzona analiza kosztów
i korzyÊci, z uwzgl´dnieniem zarówno kwestii ekonomicznych, jak
i spo∏ecznych, mo˝liwoÊci rozwojowych danego mechanizmu redukcji
emisji w skali kraju czy regionu.
Selekcja dzia∏aƒ
Poszczególne dzia∏ania b´dà podlega∏y selekcji w celu identyfikacji
najbardziej korzystnych inicjatyw.
Trzeba b´dzie wskazaç ekonomicznà op∏acalnoÊç ich wdra˝ania
oraz potencjalne korzyÊci gospodarcze, Êrodowiskowe i spo∏eczne,
które przyniesie ich realizacja.
Umieszczenie wybranych dzia∏aƒ
w harmonogramie b´dzie oparte o:
➢ wyznaczone w programie priorytety,
➢ wzajemne zale˝noÊci mi´dzy
poszczególnymi dzia∏aniami,
➢ aspekty Êrodowiskowe, spo∏eczne
i terytorialne (regionalne),
➢ minimalizacj´ kumulowania si´
w danym czasie wydatków z bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego,
zwiàzanych ze stosowaniem
instrumentów wsparcia, niekompensowanych wp∏ywami z realizacji poszczególnych dzia∏aƒ.

✔

UWAGA!

Wa˝nym elementem osiàgni´cia
celów programu b´dzie zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Wiedza
i zmiana zachowaƒ spo∏ecznych u∏atwi
realizacj´ wprowadzania OZE oraz
CCS, a tak˝e zwi´kszy efektywnoÊç
w gospodarowaniu energià i zasobami.

Zwiàzek z innymi
programami
NPRGN ma byç spójny z szeregiem
programów rzàdowych i dokumentów strategicznych, m.in.:
➢ Polska 2030 – Êredniookresowa
strategia rozwoju kraju.
➢ Strategia innowacyjnoÊci i efektywnoÊci gospodarki.
www.dashofer.pl
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➢ Strategia Bezpieczeƒstwo ener-

➢ Ustawà o systemie handlu upraw-

getyczne i Êrodowisko.
Pakiet klimatyczno-energetyczny.
Strategia zrównowa˝onego rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego Unii Europejskiej 2020.
Strategia zielonego wzrostu, przygotowywana w ramach OECD.
System zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych
substancji.
Przepisami Ustawy o systemie
zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

nieniami do emisji gazów cieplarnianych.

➢
➢
➢
➢
➢

W opracowaniu programu zostanà
uwzgl´dnione m.in.:
➢ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
➢ Polityka energetyczna Polski do
2030 roku.
➢ Polityka Ekologiczna Paƒstwa
w latach 2009-2012 z perspektywà do roku 2016.
➢ Strategia redukcji emisji gazów

cieplarnianych w Polsce do roku
2020.
➢ Krajowy plan dzia∏ania w zakresie rozwoju energii ze êróde∏
odnawialnych.
➢ Kierunki rozwoju biogazowni
rolniczych w Polsce na lata
2010-2020.
➢ Krajowy plan dzia∏ania w zakresie poprawy efektywnoÊci energetycznej.
■
Ma∏gorzata Nowak
èród∏o: Za∏o˝enia NPRGN

Finanse
Informacja o realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
w latach 2009-2010
Do koƒca 2032 r. powinniÊmy
usunàç 14,25 mln mg wyrobów
zawierajàcych azbest. Dotychczas
usuwanie azbestu odbywa si´
w wolnym tempie. Do 2010 r. usuni´to 1,3 mln mg wyrobów azbestowych, mimo istnienia na rynku
1594 podmiotów uprawnionych
do jego usuwania. W 2010 r. jedynie 56% gmin zadeklarowa∏o
uchwalenie lub przystàpienie do
opracowania programu usuwania azbestu.

Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032 Rada
Ministrów przyj´∏a uchwa∏ami
nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.
i nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
Zadania programu realizowane sà
w 5 blokach tematycznych:
➢ Zadania legislacyjne.
➢ Dzia∏ania edukacyjno-informacyjne.
➢ Zadania w zakresie usuwania
wyrobów zawierajàcych azbest.
➢ Monitoring realizacji programu.
➢ Dzia∏ania w zakresie zdrowia.
Do 2012 r. dzia∏ania majà ulec intensyfikacji, mi´dzy 2012-13 mia∏aby
si´ odbyç ocena realizacji celów,
a do 2015 r. ma powstaç aktualizacja
programu.

www.dashofer.pl

Wsparcie finansowe
usuwania azbestu
Przy usuwaniu azbestu korzysta si´
z nast´pujàcych êróde∏:
➢ Êrodki w∏asne w∏aÊcicieli obiektów
zawierajàcych wyroby azbestowe,
➢ Êrodki funduszy ochrony Êrodowiska,
➢ Êrodki bud˝etu paƒstwa pozostajàce w dyspozycji Ministra Gospodarki,
➢ Êrodki pomocowe Unii Europejskiej,
➢ Êrodki w∏asne jednostek samorzàdu terytorialnego.

✔

WA˚NE!

Zmiana Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska umo˝liwia udzielanie
dotacji z bud˝etu gminy lub powiatu
na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów inwestycji zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska.

szom ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. ¸àczna kwota wynosi 38 mln z∏, z czego 6 mln przypada na 2011 r., 10 mln z∏ na 2012 r.
i 22 mln z∏ na 2013 r.

✔

UWAGA!

Aby
uzyskaç
dofinansowanie
z WFOÂiGW, muszà byç spe∏nione
m.in. nast´pujàce warunki:
➢ kwota dofinansowania przedsi´wzi´cia w formie dotacji mo˝e
wynieÊç nawet do 100% jego kosztów kwalifikowanych,
➢ przedsi´wzi´cie zlokalizowane jest
na terenie gminy, w której zosta∏a
przeprowadzona inwentaryzacja
wyrobów zawierajàcych azbest,
➢ przedsi´wzi´cie zlokalizowane jest
na terenie gminy posiadajàcej
program usuwania azbestu i wyrobów zawierajàcych azbest i jest
z nim zgodne.

Zadania legislacyjne
Jako beneficjenci, mogà wyst´powaç
osoby fizyczne, przedsi´biorcy,
wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych,
b´dàce gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. NFOÂiGW
w Warszawie w ramach programu
priorytetowego na lata 2010-2013
przekazuje Êrodki finansowe poszczególnym wojewódzkim fundu-

W ramach dzia∏aƒ legislacyjnych
wprowadzono:
➢ Rozporzàdzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r., zmieniajàce Rozporzàdzenie w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego u˝ytkowania i usuwania wyrobów
zawierajàcych azbest (Dz.U.
Nr 162, poz. 1089).
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➢ Rozporzàdzenie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagaƒ
w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierajàcych azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzàdzeƒ,
w których by∏y lub sà wykorzystywane wyroby zawierajàce azbest
(Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
➢ Rozporzàdzenie z dnia 2 lutego
2011 r. w sprawie badaƒ i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy
(Dz.U. Nr 33, poz. 166).
➢ Uchwalono ustaw´ z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 145).
➢ W ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wprowadzono stawk´ zerowà op∏aty za sk∏adowanie odpadów stanowiàcych materia∏y izolacyjne i konstrukcyjne zawierajàce
azbest na sk∏adowiskach podziemnych (Dz.U. Nr 163, poz. 981).
Zadania edukacyjno-informacyjne
W ramach tego zadania m.in.:
➢ Przygotowano i rozes∏ano do
jednostek samorzàdu terytorialnego informatory na temat mo˝liwoÊci uzyskania Êrodków finansowania dzia∏aƒ zwiàzanych
z usuwaniem azbestu.
➢ Organizowano konferencje i seminaria.
➢ Przeszkolono pracowników prokuratury i wymiaru sprawiedliwoÊci na temat zagro˝eƒ niew∏aÊciwego post´powania z odpadami,
zawierajàcymi azbest.
➢ Zorganizowano ogólnopolski
konkurs dla szkó∏ podstawowych, gimnazjów i Êrednich pt.
„Usuwamy azbest”, w którym
najlepsze szko∏y nagrodzono
nagrodami finansowymi.
➢ Opracowano informacje o by∏ych
zak∏adach produkujàcych wyroby
azbestowe oraz o istniejàcych
i planowanych sk∏adowiskach
odpadów azbestowych.
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UWAGA!

Dzia∏ania poch∏on´∏y w latach 2009
i 2010 2,35 mln z∏. Na kolejne lata
zaplanowane jest:
➢ 2011 r. – 0,7 mln z∏,
➢ 2012-2015 r. – 2,8 mln z∏,
➢ 2016-2032 r. – 7,2 mln z∏.

Usuwanie azbestu
i wyrobów zawierajàcych
azbest
Wed∏ug szacunków z 2002 r. w Polsce
znajduje si´ 15,5 mln mg wyrobów
azbestowych. Zdaniem autorów
raportu od tamtego czasu iloÊç tych
wyrobów nie wzrasta∏a. Do 2010 r.
udokumentowano unieszkodliwienie 1,25 mln mg odpadów azbestowych, co daje w przeliczeniu na
rok 156 tys. mg. Aby osiàgnàç cel
z 2032 r., powinniÊmy czterokrotnie
zwi´kszyç tempo usuwania azbestu.
Wed∏ug podanych danych, najwi´cej wyrobów zawierajàcych azbest
w latach 2009-2010 usuni´to w województwie mazowieckim.

✔

UWAGA!

Wyznaczono wsparcie finansowe na
szkolenia lokalne w zakresie usuwania azbestu, aby zwi´kszyç iloÊç podmiotów zajmujàcych si´ tym tematem. W 2010 r. by∏o to 0,6 mln z∏,
w roku bie˝àcym 0,7 mln z∏. Na kolejne
lata przewidziano:
➢ 2012-2015 – 3,3 mln z∏,
➢ 2016-2032 – 11,7 mln z∏.

Pieniàdze zosta∏y równie˝ wydzielone dla jednostek samorzàdu terytorialnego na opracowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich
programów usuwania wyrobów
z azbestem. Na lata 2009-2010 by∏o
to 2,8 mln z∏, w roku bie˝àcym
1,5 mln z∏, a na lata 2012-2015 –
5,7 mln z∏. W 2009 r. dofinansowanie otrzyma∏y 74 jednostki samorzàdowe, a w 2010 r. – 96.
Ministerstwo Gospodarki przyj´∏o
zasad´ wspó∏finansowania dzia∏aƒ
przez beneficjentów (udzia∏ w∏asny),

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2011

co obni˝y∏o jednostkowà kwot´
dotacji.
W 2009 r. jedynie 38% gmin deklarowa∏o posiadanie uchwalonego programu lokalnego. W 2010 r. by∏o
ich ju˝ 56%. Staraç si´ o dofinansowanie w WFOÂiGW mogà te gminy, które taki program posiadajà.
Do 2012 r. ma byç zakoƒczona
inwentaryzacja wyrobów zawierajàcych azbest, a dane z niej pochodzàce zawarte w Bazie Azbestowej.

✔

UWAGA!

Na prace przygotowawcze do oczyszczania z azbestu obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, terenów publicznych,
terenów by∏ych zak∏adów produkujàcych wyroby zawierajàce azbest –
opracowanie niezb´dnej dokumentacji technicznej i projektowej wydzielono:
➢ na lata 2009-2010 – 0,6 mln z∏,
➢ 2011 r. – 0,3 mln z∏,
➢ 2012-2015 – 2,0 mln z∏.

Wyroby zawierajàce azbest trafiajà
na sk∏adowiska przeznaczone dla
takich odpadów. Pod koniec 2010 r.
istnia∏o 30 takich sk∏adowisk, w tym
26 ogólnodost´pnych i 4 zak∏adowe.
Wyliczono, ˝e wolna powierzchnia
na sk∏adowiskach ogólnodost´pnych wynios∏a 1,17 mln m3.
Planuje si´ rozbudow´ 11 istniejàcych sk∏adowisk, uruchomienie
15 nowych, w tym jednego podziemnego.
Modernizacja Bazy
Azbestowej
Rozpocz´ta w 2009 r. modernizacja ma na celu utworzenie do 2012 r.
Bazy Azbestowej, czyli Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który pozwoli na monitoring
usuwania wyrobów z azbestem. Po
modernizacji ma byç bardziej funkcjonalna.
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W Bazie Azbestowej znajdujà si´
informacje na temat:
➢ podmiotów gospodarczych pracujàcych w kontakcie z azbestem,
➢ firm transportujàcych odpady
azbestowe,
➢ jednostek oznaczajàcych st´˝enie
w∏ókien azbestowych w Êrodowisku i Êrodowisku pracy,
➢ jednostek Êwiadczàcych us∏ugi
w zakresie identyfikacji azbestu
w wyrobach,
➢ jednostek prowadzàcych szkolenia w zakresie bezpiecznego
usuwania/zabezpieczania wyrobów azbestowych.
Mo˝na w niej znaleêç informacje
o aktach prawnych zwiàzanych
z tematem azbestu, firmach szkoleniowych, a tak˝e same filmy instrukta˝owe na temat usuwania azbestu
i uzyskiwania wsparcia finansowego.

✔

UWAGA!

Na modernizacj´ Bazy Azbestowej
przeznaczono w latach 2009-2010
1,02 mln z∏, w tym roku wydzielone
jest 0,5 mln z∏, a w 2012 r. – 0,3 mln z∏.

W nast´pnych latach na utrzymywanie Bazy i jej prawid∏owe funkcjonowanie zostanie wydzielone:
➢ 2013-2015 r. – 0,7 mln z∏,
➢ 2016-2032 r. – 4,5 mln z∏.
Ocena nara˝enia
i ochrona zdrowia
Dofinansowanie Ministerstwa Gospodarki w 2009 r. umo˝liwi∏o wykonanie pomiarów azbestu w powietrzu atmosferycznym, badanie zagro˝eƒ i ryzyka zdrowotnego przy
demonta˝u p∏yt azbestowo-cementowych, opracowanie informacji
o laboratoriach, które wykonujà pomiary st´˝eƒ w∏ókien azbestowych.
W 2010 r. – wykonanie pomiarów
uzupe∏niajàcych, opracowanie za∏o˝eƒ i uzasadnienia liberalizacji
przepisów dotyczàcych usuwania
eternitowych pokryç dachowych na
wolnym powietrzu oraz szczegó∏owych zasad post´powania podczas
www.dashofer.pl

wykonywania tych prac oraz wydanie publikacji, która upowszechni∏a
wyniki badaƒ.
Przeprowadzone badania wykaza∏y,
˝e na 1634 punkty badawcze w ca∏ym
kraju, w 622 punktach (odsetek 38%
punktów) st´˝enie w∏ókien azbestowych by∏o niskie, w 44% punktów
umiarkowane (400-1000 w∏/m3),
a w 18% wysokie (powy˝ej 1000
w∏/m3). W zakresie st´˝eƒ Êrednich
najwy˝sze odnotowano w woj. Êwi´tokrzyskim (709 w∏/m3), a najni˝sze w opolskim (146 w∏/m3).

✔

UWAGA!

Na finansowanie w tym zakresie przeznaczono 0,7 mln z∏ w latach 2009-2010. W 2011 r. jest to 0,3 mln z∏,
w latach 2012-2015 zarezerwowano
1,2 mln z∏, w latach 2016-2032 –
1,8 mln z∏.

Uchybienia
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna
w latach 2009-2010 przeprowadzi∏a
1057 kontroli firm, które azbest
usuwajà, zabezpieczajà, transportujà.
Najcz´stsze uchybienia, jakie wykryto w tym czasie, dotyczy∏y:
➢ przekazania do w∏aÊciwego PWIS
informacji o substancjach niebezpiecznych,
➢ braku rejestru prac i rejestru
pracowników nara˝onych na
kontakt z tymi substancjami,
➢ oceny i udokumentowania ryzyka
zawodowego,
➢ aktualnych badaƒ i pomiarów
st´˝enia py∏u azbestu podczas
wykonywanych prac,
➢ braku planu prac,
➢ braku wyposa˝enia pracowników
w odpowiednià odzie˝ i obuwie
robocze oraz Êrodki ochrony
indywidualnej.
W tym czasie do PIS wp∏ywa∏y proÊby
o interwencj´, które dotyczy∏y:
➢ usuwania azbestowych p∏yt
balkonowych na sucho,
➢ nieprawid∏owego oznakowania

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

terenu prowadzenia prac rozbiórkowych,
niew∏aÊciwego zabezpieczenia
pracowników zatrudnionych przy
rozbiórce,
utwardzania drogi prywatnej za
pomocà eternitu,
braku zabezpieczenia uszkodzonego eternitu,
demonta˝u ocieplenia budynku
mieszkalnego, wykonanego
z udzia∏em azbestu,
nieprawid∏owego usuwania p∏yt
azbestowo-cementowych z dachów budynków,
magazynowania na prywatnych
posesjach eternitu pochodzàcego
z rozbiórki,
nielegalnego lub niew∏aÊciwego
sk∏adowania odpadów zawierajàcych azbest.

W latach 2009-2010 równie˝ Paƒstwowa Inspekcja Pracy wykonywa∏a kontrole, w wyniku których
stwierdzono nieprawid∏owoÊci w zakresie szkoleƒ BHP, post´powania
z odpadami azbestowymi, minimalizacji ryzyka zawodowego.
Zastosowano nast´pujàce Êrodki
prawne:
➢ 134 mandatów karnych na kwot´
169 550 z∏,
➢ 36 Êrodków wychowawczych,
➢ 3 zawiadomienia do prokuratury.
Wnioski sformu∏owane w raporcie dotyczà:
➢ W latach od 2012 r. do priorytetów wsparcia finansowego
Ministra Gospodarki powinny
nale˝eç dzia∏ania edukacyjno-informacyjne o zasi´gu regionalnym i lokalnym.
➢ W latach 2012-2013 ma byç utrzymane wsparcie finansowe dla
jednostek samorzàdu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji
wyrobów azbestowych i opracowania programów usuwania
azbestu na poziomie 80% kosztów zadania (w szczególnych
przypadkach do 100%).
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➢ W ramach dzia∏aƒ realizowanych na zlecenie Ministra
Gospodarki nale˝y kontynuo-

waç pomiary st´˝enia w∏ókien
azbestu w powietrzu w miejscach wskazanych przez gminy

i urz´dy marsza∏kowskie.

■

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Zarzàdzanie energià w budynkach wybranych podmiotów
z sektora finansów publicznych
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków o dofinansowanie zadaƒ w ramach programu priorytetowego p.n. System
zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Cz´Êç 5)
Zarzàdzanie energià w budynkach
wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych.

Program ma na celu ograniczenie
lub unikni´cie emisji dwutlenku w´gla
przez dofinansowanie przedsi´wzi´ç poprawiajàcych efektywnoÊç
wykorzystania energii w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
Maksymalny dopuszczalny limit
dofinansowania wynosi do 100%
kosztów kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia lub zadania zosta∏ okreÊlony na ponad 2 000 tys. z∏. Mo˝liwe
jest zmniejszenie wysokoÊci kosztu
ca∏kowitego po z∏o˝eniu wniosku
o dofinansowanie, je˝eli nastàpi∏o

ono w wyniku przeprowadzonych
procedur przetargowych – takie
zmniejszenie wysokoÊci kosztu ca∏kowitego nie powoduje odmowy
dofinansowania.

✔

WA˚NE!

Dofinansowaniem nie mo˝na objàç
zadaƒ, które uzyska∏y dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko dzia∏anie
9.3 lub ze Êrodków NFOSiGW w ramach innych programów.

Wsparcie finansowe mogà uzyskaç
zadania, które nie zosta∏y zakoƒczone
(tj. odebrane protoko∏em odbioru
robót) przed dniem z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie.

Rodzaje przedsi´wzi´ç
Dofinansowanie przyznawane jest
na dzia∏ania z zakresu:
1) Termomodernizacji budynków,
w tym zmiany wyposa˝enia
obiektów w urzàdzenia o najwy˝szych, uzasadnionych ekonomicznie, standardach efektywnoÊci
energetycznej, zwiàzanych bezpoÊrednio z prowadzonà termomodernizacjà obiektów.
2) Wymiany oÊwietlenia wewn´trznego na energooszcz´dne (jako
dodatkowe zadania realizowane
równolegle z termomodernizacjà
obiektów).
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

Beneficjenci
O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç:
1) Polska Akademia Nauk oraz
utworzone przez nià instytuty
naukowe,
2) paƒstwowe instytucje kultury,
3) instytucje gospodarki bud˝etowej,
4) komendy powiatowe i miejskie
paƒstwowej stra˝y po˝arnej.

Wnioski mo˝na sk∏adaç od 10 paêdziernika 2011 roku do 31 stycznia
2012 roku bezpoÊrednio w kancelarii
NFOÂiGW albo przes∏aç pocztà lub
kurierem z dopiskiem „GIS – Zarzàdzanie energià, cz. 5 – Nabór PJB”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

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

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2011

www.dashofer.pl

