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w ró˝nych ustawach i cz´sto
by∏y nieprecyzyjne. Wynika∏y one
z ustawy o porzàdku i czystoÊci
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majà byç zbierane oddzielnie,
ale nie do koƒca by∏o wiadomo,
gdzie je oddaç.
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– nie powinno byç problemu ze
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˚eby zapewniç wymagany przez
unijne przepisy poziom zbierania
baterii i akumulatorów, zbiórk´
majà prowadziç sklepy sprzedajàce
baterie, których powierzchnia przekracza 25 m kw. Obowiàzek ten b´dà
Program ten obejmuje mi´dzy innymi uproszczenie dost´pu do systemów zarzàdzania Êrodowiskiem
i promowania wiedzy na temat
kwestii Êrodowiskowych wÊród
przedsi´biorstw.
Zach´cam tak˝e do przeczytania
artyku∏u dotyczàcego wydatków
inwestycyjnych w ró˝nych obszarach ochrony Êrodowiska m.in.
gospodarki wodno-Êciekowej,
ochrony wód a tak˝e gospodarki
odpadami.

mia∏y równie˝ hurtownie handlujàce
bateriami i punkty serwisowe wymieniajàce baterie i akumulatory.
Mo˝na b´dzie te˝ oddaç je w szko∏ach, urz´dach czy innych miejscach,
które tego rodzaju punkty zechcà
prowadziç. Klienci nie dop∏acà ani
grosza: baterie oddadzà nieodp∏atnie, tak˝e punkt nieodp∏atnie przeka˝e je zbierajàcemu.
Zdaniem Krzysztofa Czarnomskiego,
kierownika Zak∏adu Gospodarki
Odpadami w Instytucie Ochrony Ârodowiska, obecnie system zbiórki
baterii funkcjonuje coraz lepiej.
Je˝eli, zgodnie z projektem ustawy,
powstanie wi´cej takich punktów,
to mamy szanse spe∏niç unijne wymagania w tym zakresie – dodaje.
Natomiast akumulatory samochodowe trzeba b´dzie oddaç do sprzedawcy detalicznego albo do punktu
serwisowego. Zdà˝yliÊmy si´ zresztà
do tego przyzwyczaiç. Obecnie
przy zakupie nowych sklepy pobierajà kaucj´, którà oddajà przy zwrocie
Wierz´, ˝e informacje zawarte
w tych artyku∏ach, jak równie˝
w pozosta∏ych tekstach spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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starego. Ta regulacja nadal b´dzie
stosowana.
Przygotowywane przepisy przysporzà przedsi´biorcom dodatkowych obowiàzków. OkreÊlà nie
tylko sposób zbierania czy zagospodarowywania zu˝ytych baterii,
ale te˝ ich oznaczania i produkcji,
a szczególnie u˝ywania szkodliwych
pierwiastków i substancji. Zdaniem
Krzysztofa Czarnomskiego firmy
powinny sobie poradziç. Nie produkuje si´ ju˝ baterii z du˝à zawartoÊcià rt´ci czy srebra, bo nie pozwala na to choçby prawo ochrony
Êrodowiska czy ustawa o odpadach.
Projektowane regulacje ró˝nià si´
od zawartych w przepisach dla

innych grup szkodliwych ekologicznie produktów. Unijna dyrektywa nie wymaga bowiem, aby osiàgaç odpowiedni poziom odzysku
i recyklingu baterii i akumulatorów.
Wa˝ny b´dzie przede wszystkim
poziom zbierania.
Producenci i importerzy baterii,
podobnie jak wprowadzajàcy opakowania czy sprz´t elektryczny i elektroniczny, b´dà si´ musieli wpisywaç do rejestru prowadzonego
przez g∏ównego inspektora ochrony
Êrodowiska. Za taki wpis trzeba
b´dzie uiÊciç op∏at´ rejestrowà,
a w kolejnych latach op∏aty roczne.
Je˝eli ktoÊ nie wywià˝e si´ z obowiàzku zbiórki, zap∏aci op∏at´ pro-

AktualnoÊci
Wsparcie dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
W paêdzierniku br. zosta∏ opublikowany komunikat Komisji do
Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego i Komitetu
Regionów zatytu∏owany „Ma∏e,
czyste i konkurencyjne – Program pomocy ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony Êrodowiska”. Celem
tego komunikatu jest wsparcie
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
w efektywnym wykorzystywaniu
energii i surowców naturalnych.

Zapewnia on ramy prawne, które
wzmacniajà istniejàce polityki i inicjatywy, majàc na uwadze szczególne cechy mniejszych przedsi´biorstw.
Komisja proponuje stworzenie programu pomocy ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwom (MÂP) w implementacji prawodawstwa w zakresie
ochrony Êrodowiska.
Program obejmuje mi´dzy innymi
uproszczenie dost´pu do syste-
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mów zarzàdzania Êrodowiskiem
i promowanie wiedzy na temat
kwestii Êrodowiskowych wÊród
przedsi´biorstw.
W komunikacie podkreÊlono, ˝e
ambitne cele ustanowione przez
Rad´ Europejskà w odniesieniu do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej i efektywnoÊci energetycznej, które majà
zostaç osiàgni´te do roku 2020,
wià˝à si´ z koniecznoÊcià powstania nowego modelu ekonomicznego
pozwalajàcego na zapewnienie,
aby zagadnienia dotyczàce ochrony
Êrodowiska sta∏y si´ integralnà cz´Êcià procesów produkcji i produktów. Komisja dostrzega sygna∏y, ˝e
du˝e sektory przemys∏u zmierzajà
w kierunku czystszych procesów
produkcyjnych, aby mi´dzy innymi
odpowiedzieç na imperatywy zwiàzane ze zmianami klimatycznymi.
MÂP muszà si´ mierzyç z innymi,
czasami wi´kszymi, wyzwaniami
ni˝ du˝e przedsi´biorstwa oraz muszà
rozwiàzywaç szczególne problemy
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duktowà. Natomiast koszty zwiàzane ze zbieraniem baterii poniosà
wprowadzajàcy je na rynek.
■
Redakcja
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przy zajmowaniu si´ wp∏ywem na
Êrodowisko i prawodawstwem w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa (MÂP)
sà istotnà cz´Êcià europejskiej gospodarki, gdy˝ stanowià 99% wszystkich przedsi´biorstw i tworzà 57%
ekonomicznej wartoÊci dodanej.
Z tego powodu odgrywajà wa˝nà
rol´ w ewolucji gospodarki europejskiej w kierunku bardziej zrównowa˝onych wzorców produkcji
i konsumpcji. Ze wzgl´du na du˝y
udzia∏ w dzia∏alnoÊci gospodarczej,
MÂP mogà znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko. G∏ównym problemem nie sà poszczególne przedsi´biorstwa, choç w niektórych
przypadkach mogà one wywieraç
powa˝ny indywidualny wp∏yw na
lokalne Êrodowiska i spo∏ecznoÊci,
ale ich po∏àczony ca∏kowity wp∏yw
we wszystkich sektorach.

✔

PAMI¢TAJ!
MÂP cz´sto nie sà w pe∏ni Êwiadome wp∏ywu swojej dzia∏alnoÊci
na Êrodowisko. Wi´kszoÊç z nich
(na podstawie badaƒ wspominanych
komunikacie, mi´dzy 75% a 90%)
uwa˝a, ˝e ich dzia∏alnoÊç nie ma
wp∏ywu na Êrodowisko.
Co si´ z tym wià˝e, wi´kszoÊç
z nich nie wprowadza ˝adnych
praktycznych Êrodków majàcych na
celu zmniejszenie ich wp∏ywu na
Êrodowisko i jedynie 6% z nich
wdro˝y∏o system zarzàdzania
Êrodowiskiem (EMAS). W komunikacie wspomniane sà badania, które
udowadniajà, ˝e nawet jeÊli wÊród
MÂP stosowanie systemów zarzàdzania Êrodowiskiem i narz´dzi jest
rzadsze ni˝ wÊród du˝ych przedsi´biorstw (cz´Êciowo ze wzgl´du
na koszty zewn´trznej weryfikacji),
to po ich wprowadzeniu zazwyczaj
nast´puje istotna zmiana. Czasami
MÂP sà cz´Êcià ∏aƒcucha dostaw
wi´kszych przedsi´biorstw. W takich przypadkach odpowiedzialnoÊç tych ostatnich za pomoc MÂP
w przestrzeganiu przez nie przepisów w zakresie ochrony Êrodowww.dashofer.pl

wiska jest kluczowa. Mimo, ˝e ich
∏àczny wp∏yw na Êrodowisko naturalne jest znaczny, cz´sto MÂP
nie sà obj´te szerzej zakrojonymi
i bardziej efektywnymi programami
ochrony Êrodowiska lub prawodawstwem. JednoczeÊnie MÂP cz´sto
nie posiadajà odpowiedniej wiedzy
fachowej na temat prawodawstwa
oraz ochrony Êrodowiska, aby skutecznie stosowaç prawodawstwo
w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
MÂP cz´sto, dopóki nie zostanie
zwrócona im na to uwaga, uwa˝ajà,
˝e ich dzia∏ania sà w pe∏ni zgodne
z unijnym ustawodawstwem. W tych
okolicznoÊciach dzia∏alnoÊç mo˝e
wp∏ywaç znaczàco na zdrowie bàdê
bezpieczeƒstwo pracowników tak
samo, jak na zagro˝enie dla Êrodowiska. Niebranie pod uwag´ kwestii ochrony Êrodowiska naturalnego
w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej równa si´ tak˝e utracie zysków p∏ynàcych z lepszego zarzàdzania Êrodowiskiem i „ekoinnowacji”.
Program Komisji Europejskiej
ma nast´pujàce cele:
➢ zwi´kszenie przestrzegania prawodawstwa w zakresie ochrony
Êrodowiska przez MÂP przez:
– zmniejszenie wp∏ywu na Êrodowisko i popraw´ funkcjonowania MÂP z punktu widzenia Êrodowiska naturalnego oraz
– zapewnienie zharmonizowanego wdro˝enia prawodawstwa
w zakresie ochrony Êrodowiska i równych regu∏ gry dla
MÂP na rynku wewn´trznym;
➢ zwi´kszenie ekoefektywnoÊci
(energia, zasoby) MÂP dzi´ki
zastosowaniu odpowiednich systemów zarzàdzania Êrodowiskiem i innych narz´dzi;
➢ zwi´kszenie efektywnoÊci kosztowej polityki ochrony Êrodowiska, zmniejszenie kosztów
administracyjnych dla MÂP
i w ten sposób uwolnienie zasobów w celu zwi´kszenia przestrzegania przepisów;
➢ zwi´kszenie ekoinnowacji MÂP
i ich konkurencyjnoÊci.

W Programie proponuje si´ seri´
dzia∏aƒ skupionych wokó∏ nast´pujàcych tematów:
1) Lepsze stanowienie prawa podczas opracowywania i realizacji
dzia∏aƒ tak, aby u∏atwiç MÂP
przestrzeganie przepisów, zminimalizowaç obcià˝enie administracyjne i uwolniç zasoby s∏u˝àce poprawie przestrzegania
przepisów;
2) Bardziej dost´pne i zindywidualizowane systemy zarzàdzania Êrodowiskiem s∏u˝àce
w∏àczeniu kwestii zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska do zasadniczej dzia∏alnoÊci MÂP w sposób spójny i oszcz´dny;
3) Ukierunkowana pomoc finansowa i wieloletni program
finansowy w celu propagowania i wspierania inicjatyw w∏adz
publicznych lub sieci na rzecz
wspierania dzia∏alnoÊci gospodarczej majàcych na celu zrównowa˝onà produkcj´ w MÂP;
4) Gromadzenie wiedzy specjalistycznej w zakresie ochrony Êrodowiska dla MÂP na szczeblu
lokalnym w celu rozwiàzania
problemu braku wiedzy specjalistycznej na poziomie przedsi´biorstwa;
5) Lepsza komunikacja i bardziej
ukierunkowane informacje s∏u˝àce zmniejszaniu konkretnych
luk informacyjnych.
Ârodki na finansowanie Programu
b´dà pochodzi∏y z alokacji LIFE+
(5 milionów euro w latach 2007-13)
i dodatkowych Êrodków uruchomionych z Programu KonkurencyjnoÊç
i Innowacje (the Competitiveness and
Innovation framework Programme
– CIP) i Funduszy Strukturalnych.
Program i jego wdra˝anie b´dà
regularnie poddawane przeglàdowi
przez Komisje przy wspó∏pracy
z paƒstwami cz∏onkowskimi przez
sieç krajowych punktów kontaktowych „MÂP i Êrodowisko”, które
zostanà wyznaczone przez paƒstwa
cz∏onkowskie. W trakcie dorocz-
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nych spotkaƒ sieç b´dzie monitorowa∏a wdra˝anie programu, wymian´
wiedzy i doÊwiadczeƒ oraz ukierunkowywa∏a podejÊcie Komisji do
przysz∏ych inicjatyw na tym polu.
W komunikacie Komisja wzywa
paƒstwa cz∏onkowskie, Parlament
Europejski i Rad´ do:
➢ zatwierdzenia niniejszego prog-

przestrzegania przepisów, danych
dotyczàcych przyczyniania si´
MÂP do problemów w zakresie
Êrodowiska naturalnego, danych
na temat poziomu przestrzegania przepisów w zakresie ochrony
Êrodowiska przez MÂP oraz zaleceƒ dla przysz∏ych dzia∏aƒ. ■

ramu i zach´cania do jego szybkiego wdra˝ania przez krajowe
plany wdra˝ania;
➢ zaplanowania do roku 2010 pierwszej oceny dokonanej przez
Komisj´ wraz z paƒstwami
cz∏onkowskimi w zakresie wdra˝ania programu, w tym szczegó∏owych informacji na temat
podj´tych Êrodków wspierania

Krzysztof Choromaƒski

AktualnoÊci
Sprawozdanie Komisji Europejskiej ma temat
zrównowa˝onego rozwoju
Komisja Europejska opublikowa∏a
pierwsze sprawozdanie z realizacji odnowionej Strategii Göteborskiej. Obecnie na poczàtku realizacji obecnego okresu programowania polityki spójnoÊci warto
przyjrzeç si´, jak by∏y dotychczas
realizowane cele zwiàzane ze
zrównowa˝onym rozwojem.

Rada Europejska obradujàca w Göteborgu (w 2001 r.) przyj´∏a pierwszà
strategi´ EU dotyczàcà trwa∏ego
rozwoju (SDS). Jako uzupe∏nienie
tych dzia∏aƒ Rada Europejska
okreÊli∏a w Barcelonie wymiar
zewn´trzny strategii – w 2002 roku
przed Âwiatowym Szczytem w sprawie Zrównowa˝onego Rozwoju
w Johannesburgu (w 2002 r.). Po
przeglàdzie strategii UE dotyczàcej
trwa∏ego rozwoju przeprowadzonym przez Komisj´ w 2004 roku,
na podstawie komunikatu Komisji
z grudnia 2005 roku pt. „W sprawie
przeglàdu strategii zrównowa˝onego rozwoju: platforma dzia∏ania”,
a tak˝e na podstawie uwag m.in.
Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego – Rada Europejska przyj´∏a odnowionà, ambitnà
i kompleksowà strategi´ trwa∏ego
rozwoju, która ma obowiàzywaç
w rozszerzonej UE i bazowaç na
strategii przyj´tej w 2001 roku. Jest
to d∏ugoterminowa strategia uzupe∏niajàca Êrednioterminowe podejÊcie zgodnie z odnowionà strategià
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lizboƒskà na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
WA˚NE!
✔
Strategia przyj´ta w czerwcu
2006 roku obejmuje siedem najwa˝niejszych wyzwaƒ: zmiany
klimatyczne i czysta energia; transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównowa˝onego rozwoju, zrównowa˝ona konsumpcja
i produkcja; ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi; zdrowie publiczne; integracja spo∏eczna,
demografia i migracja oraz ubóstwo
na Êwiecie.
Zgodnie z przedstawionymi w sprawozdaniu informacjami Unia Europejska i jej paƒstwa cz∏onkowskie
ukierunkowujà swoje polityki na
zrównowa˝ony rozwój w perspektywie d∏ugoterminowej. Istnieje
coraz wi´ksza zbie˝noÊç mi´dzy
d∏ugoterminowà strategià zrównowa˝onego rozwoju UE a strategià
lizboƒskà na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jednak, aby
uzyskaç po˝àdane rezultaty w praktyce, nale˝y znacznie zwi´kszyç
tempo dzia∏aƒ przeciw utrzymujàcym si´ tendencjom niezgodnym
ze zrównowa˝onym rozwojem.
Takie sà g∏ówne wnioski zawarte
w pierwszym sprawozdaniu Komisji
z post´pów w zakresie odnowionej
strategii zrównowa˝onego rozwoju
UE, przyj´tej w czerwcu 2006 r.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2007

W sprawozdaniu potwierdzono, ˝e
Europa musi realizowaç swojà polityk´ w zakresie zmian klimatycznych i znacznie zwi´kszyç wykorzystanie alternatywnych êróde∏
energii, podjàç bardziej Êmia∏e dzia∏ania w kierunku transportu przyjaznemu Êrodowisku, zwi´kszyç
wysi∏ki na rzecz powstrzymania procesu utraty ró˝norodnoÊci biologicznej oraz nadal byç liderem w walce
z ubóstwem zarówno w Europie,
jak i na Êwiecie.
Podsumowujàc wyniki, Przewodniczàcy Komisji, José Manuel Barroso, powiedzia∏: „PoczyniliÊmy
znaczne post´py dzi´ki partnerskiej
wspó∏pracy z paƒstwami cz∏onkowskimi. Sprawozdanie to pokazuje równie˝, ˝e musimy uczyniç
jeszcze wi´cej, aby pozostawiç
przysz∏ym pokoleniom zdrowà planet´ i zdrowe spo∏eczeƒstwo. Mo˝emy dalej zacieÊniaç partnerstwo
mi´dzy UE, paƒstwami cz∏onkowskimi, spo∏eczeƒstwem obywatelskim i sektorem biznesu zawarte na
rzecz zrównowa˝onego rozwoju.
Musimy powstrzymaç tendencje
niezgodne z zasadà zrównowa˝onego rozwoju w takich dziedzinach
jak zu˝ycie energii, transport, ró˝norodnoÊç biologiczna i zdrowie oraz
utrzymaç nacisk na zrównowa˝ony
rozwój w strategii lizboƒskiej na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zachowamy wiodàcà rol´
w przeciwdzia∏aniu zmianom kliwww.dashofer.pl
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matycznym i dotrzymamy obietnic
danych krajom rozwijajàcym si´.”
W sprawozdaniu stwierdza si´, ˝e
UE i paƒstwom cz∏onkowskim uda∏o
si´ wprowadziç wiele w∏aÊciwych
ram politycznych. Coraz wi´ksza
jest zbie˝noÊç mi´dzy nadrz´dnym
d∏ugoterminowym celem zrównowa˝onego rozwoju – skoncentrowanym na jakoÊci ˝ycia, sprawiedliwoÊci mi´dzypokoleniowej
i d∏ugoterminowej zdolnoÊci do
˝ycia spo∏eczeƒstwa europejskiego
– a Êrednioterminowym celem
w zakresie wzrostu i zatrudnienia
w ramach strategii lizboƒskiej.
Raport podaje trzy przyk∏ady tej
zbie˝noÊci na szczeblu europejskim:
program polityki dotyczàcy energii
i zmian klimatycznych realizowany
przez Komisj´ w oparciu o porozumienie zawarte w marcu 2007 r.
przez Rad´ Europejskà, jednolity
rynek, który pokazuje, jak otwarcie
rynku, któremu towarzyszà dzia∏ania w sferze spo∏ecznej i ekologicznej
mo˝e wp∏ynàç na popraw´ jakoÊci
˝ycia oraz dà˝enie do tworzenia
lepszych uregulowaƒ prawnych,
które wspierajà spójnoÊç w ró˝nych
obszarach polityki przez wymaganie systematycznej oceny skutków
gospodarczych, spo∏ecznych i wp∏ywu na Êrodowisko naturalne.
Zgodnie ze sprawozdaniem nale˝y
znacznie wzmóc konkretne dzia∏ania, majàce na celu odwrócenie niezrównowa˝onych tendencji. W sprawozdaniu potwierdzono, ˝e Unia
powinna nadal k∏aÊç nacisk na siedem wyzwaƒ okreÊlonych w czerwcu

2006 r., jednak szczególny priorytet
powinny stanowiç zmiany klimatyczne i czysta energia. Jedynie bardziej zdecydowane dzia∏ania mogà
zbli˝yç Uni´ do celów wyznaczonych w omawianej strategii. Autorzy
sprawozdania namawiajà zarówno
UE, jak i paƒstwa cz∏onkowskie do
skupienia si´ na skutecznym wdra˝aniu swojej polityki, która przyniesie wymierne skutki w praktyce.
Ocena ta opiera si´ na sprawozdaniu Eurostatu z monitoringu na
temat wskaêników zrównowa˝onego
rozwoju przed∏o˝onym w 2007 r.,
na sprawozdaniach 27 paƒstw
cz∏onkowskich na temat post´pów
w realizacji strategii zrównowa˝onego rozwoju UE oraz na niezale˝nym badaniu przeprowadzonym
przez firm´ konsultingowà. Do
komunikatu do∏àczono dokument
roboczy s∏u˝b Komisji, w którym
okreÊlono szczegó∏y techniczne
oceny. Sprawozdanie umo˝liwia
Radzie Europejskiej dokonanie
przeglàdu post´pów i priorytetów
oraz dostarcza nowych wskazówek
na jej nast´pne grudniowe posiedzenie. Odpowiednie dokumenty sà dost´pne w internecie pod adresem:
http://ec.europa.eu/sustainable/wel
come/index_en.htm

✔

WA˚NE!
W Polsce za wdra˝anie Odnowionej Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju Unii Europejskiej odpowiedzialne jest Ministerstwo Ârodowiska,
gdzie wiodàcà rol´ w tym wzgl´dzie pe∏ni Departament Globalnych
Problemów Ârodowiska i Zmian
Klimatu.

Zgodnie z do∏àczonym do sprawozdania dokumentem krajowym do∏àczone sà dokumenty wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich UE. Krajowa strategia zrównowa˝onego
rozwoju to „Polska 2025 D∏ugookresowa Strategia Trwa∏ego
i Zrównowa˝onego Rozwoju”.
Rezolucja Sejmu RP w 1999 zobowiàza∏a Rad´ Ministrów do opracowania „Strategii zrównowa˝onego rozwoju Polski do roku 2025”.
Dokument „Polska 2025” zosta∏ przyj´ty przez Rad´ Ministrów w dniu
26 lipca 200 roku. Za koordynacj´
krajowej Strategii odpowiedzialne
jest Ministerstwo Ârodowiska przy
wspó∏pracy z pozosta∏ymi resortami w ramach kompetencji. OdpowiedzialnoÊç za realizacj´ Strategii
ponosi rzàd. Rzàd jest zobowiàzany
razem z samorzàdami terytorialnymi do jej wdra˝ani. Nadzór nad
realizacjà sprawuje Parlament i Prezydent. Zgodnie ze sprawozdaniem
dokument „Polska 2025” stanowi∏
punkt odniesienia do opracowania
przez poszczególne organy administracji centralnej bran˝owych strategii czàstkowych, Êrednio- i krótkoterminowych, które przez jej
konkretyzacj´ wyznaczajà bie˝àcà
polityk´ spo∏eczno-gospodarczà
rzàdu. W sprawozdaniu znajduje si´
zapis, ˝e dokument „Polska 2025”
wymaga aktualizacji, poniewa˝ by∏
tworzony jeszcze przed wejÊciem
Polski do UE i nie uwzgl´dnia
w pe∏ni dorobku legislacji i innych
dokumentów, które powsta∏y w ramach Unii Europejskiej.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Pozwolenie zintegrowane – kogo dotyczy ten obowiàzek?
Je˝eli jesteÊmy du˝ym zak∏adem
i kwalifikujemy si´ do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, to
odchodzi nam obowiàzek troszczenia si´ o ww. mniejsze pozwolenia, a pozostaje jedynie obo-
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wiàzek opisania ca∏oÊci naszych
dzia∏aƒ szkodzàcych Êrodowisku
w pozwoleniu g∏ównym.

Uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie insta-

lacji, której funkcjonowanie ze
wzgl´du na rodzaj i skal´ prowadzonej dzia∏alnoÊci mo˝e powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub Êrodowiska jako ca∏oÊci.
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Rodzaje instalacji mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako
ca∏oÊci, które sà obj´te uzyskaniem
pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra
Ârodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo Êrodowiska
jako ca∏oÊci – Dz.U. z dnia 1 sierpnia 2002 r.) to:
1. W przemyÊle energetycznym
do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt.
2. W hutnictwie i przemyÊle metalurgicznym:
a. do pra˝enia lub spiekania rud
metali, w tym rudy siarczkowej,
b. do pierwotnego lub wtórnego
wytopu surówki ˝elaza lub
stali surowej, w tym do ciàg∏ego odlewania stali, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
2,5 tony wytopu na godzin´,
c. do obróbki metali ˝elaznych:
– poprzez walcowanie na
goràco, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 20 ton
stali surowej na godzin´,
– kuênie z m∏otami o energii przekraczajàcej 50 KJ
na m∏ot, gdzie stosowana
∏àczna moc cieplna przekracza 20 MW,
– do nak∏adania pow∏ok metalicznych z wsadem ponad
2 tony stali surowej na godzin´,
d. do odlewania metali ˝elaznych,
o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dob´,
e. do produkcji metali nie˝elaznych z rud metali, kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów
metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
f. do wtórnego wytopu metali
nie˝elaznych lub ich stopów,
w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku,
o zdolnoÊci produkcyjnej po-
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wy˝ej 4 ton wytopu na dob´
dla o∏owiu lub kadmu lub
powy˝ej 20 ton wytopu na
dob´ dla pozosta∏ych metali,
g. do powierzchniowej obróbki
metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub
chemicznych, gdzie ca∏kowita
obj´toÊç wanien procesowych przekracza 30 m3.
3. W przemyÊle mineralnym:
a. do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 500 ton na dob´
lub wapna w piecach o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
50 ton na dob´,
b. do przetwarzania azbestu lub
do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierajàcych azbest,
c. do produkcji szk∏a, w tym
w∏ókna szklanego, o zdolnoÊci
produkcyjnej ponad 20 ton
wytopu na dob´,
d. do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji w∏ókien mineralnych, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
20 ton wytopu na dob´,
e. do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocà wypalania, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 75 ton na dob´ lub
o pojemnoÊci pieca przekraczajàcej 4 m3 i g´stoÊci ponad
300 kg wyrobu na m3 pieca,
f. piece koksownicze.
4. W przemyÊle chemicznym:
a. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub pó∏produktów
chemii organicznej,
b. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub pó∏produktów chemii nieorganicznej,
c. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na
bazie fosforu, azotu lub potasu,
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d. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, Êrodków ochrony roÊlin
lub produktów biobójczych,
e. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych,
f. do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych,
materia∏ów wybuchowych,
g. do rafinacji ropy naftowej lub
gazu,
h. do zgazowania lub up∏ynniania
w´gla lub ∏upka bitumicznego.
5. W gospodarce odpadami:
a. do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjàtkiem sk∏adowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolnoÊci przetwarzania ponad 10 ton na dob´,
b. do termicznego przekszta∏cania odpadów komunalnych,
o zdolnoÊci przetwarzania
ponad 3 tony na godzin´,
c. do unieszkodliwiania, z wyjàtkiem sk∏adowania, odpadów
innych ni˝ niebezpieczne,
o zdolnoÊci przetwarzania
ponad 50 ton na dob´,
d. do sk∏adowania odpadów,
z wy∏àczeniem odpadów oboj´tnych, o zdolnoÊci przyjmowania ponad 10 ton odpadów
na dob´ lub o ca∏kowitej pojemnoÊci ponad 25000 ton.
6. Inne:
a. do produkcji:
– masy w∏óknistej z drewna
lub innych materia∏ów
w∏óknistych,
– papieru lub tektury, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
20 ton na dob´,
b. do czyszczenia, odt∏uszczania lub farbowania w∏ókien
lub materia∏ów w∏ókienniczych, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów
gotowych na dob´,
c. do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolnoÊci produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dob´,
www.dashofer.pl
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d. do uboju zwierzàt, o zdolnoÊci
przetwarzania ponad 50 ton
masy ubojowej na dob´,
e. do produkcji lub przetwórstwa
produktów spo˝ywczych:
– z surowych produktów
pochodzenia zwierz´cego
(oprócz mleka), o zdolnoÊci
produkcyjnej ponad 75 ton
wyrobów gotowych na dob´,
– z surowych produktów
roÊlinnych o zdolnoÊci
produkcyjnej (obliczonej
jako wartoÊç Êrednia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dob´,
f. do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolnoÊci
przetwarzania (obliczonej
jako wartoÊç Êrednia w stosunku do produkcji rocznej)
ponad 200 ton mleka na dob´,
g. do unieszkodliwiania lub
odzysku pad∏ych lub ubitych
zwierzàt lub odpadowej tkanki
zwierz´cej, o zdolnoÊci przetwarzania ponad 10 ton na
dob´,
h. do chowu lub hodowli drobiu
lub Êwiƒ o wi´cej ni˝:
– 40000 stanowisk dla drobiu,
– 2000 stanowisk dla Êwiƒ

o wadze ponad 30 kg,
– 750 stanowisk dla macior,
i. do powierzchniowej obróbki
substancji, przedmiotów lub
produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zu˝yciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzin´ lub ponad 200 ton
rocznie,
j. do produkcji w´gla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzacj´.
Ustalajàc treÊç pozwolenia zintegrowanego, nale˝y wi´c pami´taç,
˝e ma ono obejmowaç ca∏oÊç oddzia∏ywania instalacji na Êrodowisko,
a wi´c wszystkie emisje, a tak˝e
pobór wody.

✔

WA˚NE!

Pozwolenie powinno obejmowaç
wszystkie instalacje funkcjonujàce na
terenie danego zak∏adu, które takiego
pozwolenia wymagajà.

Poj´cie zak∏ad zosta∏o zdefiniowane
w art. 3 pkt 47 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska jako zespó∏
instalacji i urzàdzeƒ znajdujàcych
si´ na terenie, do którego prowadzàcy instalacj´ ma tytu∏ prawny.

Pozwolenie zintegrowane odró˝nia
od pozwoleƒ sektorowych mi´dzy
innymi wymóg stosowania dla instalacji najlepszej dost´pnej techniki
(zasada BAT, a w szczególnoÊci
instalacje powinny mieÊciç si´
w granicach specjalnie okreÊlonego
standardu emisyjnego, nazwanego
granicznymi wielkoÊciami emisyjnymi).
Przez poj´cie technika ustawa nakazuje rozumieç nie tylko rozwiàzania technologiczne, ale tak˝e projektowe i organizacyjne, majàce
wp∏yw na funkcjonowanie danego
rodzaju instalacji, bioràc pod uwag´
wszystkie fazy jej dzia∏alnoÊci,
poczynajàc od projektu, a na likwidacji koƒczàc. W ka˝dym z etapów
powinny byç zastosowane najkorzystniejsze rozwiàzania z punktu
widzenia obowiàzku eliminowania
bàdê ograniczania emisji.
■
Zbigniew Bieƒko

§ Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogàcych powodowaç znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Êrodowiska jako
ca∏oÊci (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).

Porady prawne
Obowiàzki przedsi´biorstw w zakresie pomiarów emisji
zanieczyszczeƒ do powietrza
WÊród wielu obowiàzków spe∏nianych przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà,
istotnà rol´ informacyjnà i kontrolnà odgrywa obowiàzek wykonywania pomiarów emisji. Wymagania dotyczàce wykonywania
takich pomiarów okreÊla Rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci emisji (patrz ni˝ej:
Podstawa prawna).

powietrza, natomiast wymagania
w zakresie pomiarów wielkoÊci
emisji do wód lub do ziemi, do których prowadzenia sà zobowiàzani
prowadzàcy instalacj´ oraz u˝ytkownicy urzàdzeƒ, okreÊla Rozporzàdzenie w sprawie warunków,
jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu Êcieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodnego.

Rozporzàdzenie ustala wymagania
dotyczàce pomiarów emisji do

Górne stawki op∏at, okreÊlone
w art. 290 ust. 1 Prawa ochrony Êro-
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dowiska, oraz stawki jednostkowe
ustalane rozporzàdzeniem, z dniem
1 stycznia ka˝dego roku kalendarzowego podlegajà waloryzacji, czyli
podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniemu wskaênikowi
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´temu w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni.
Stawki obowiàzujàce na 2008 rok
mogà Paƒstwo znaleêç w Obwieszczeniu Ministra Ârodowiska z dnia
20 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie
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ze Êrodowiska na 2008 rok (M.P.
z dnia 3 paêdziernika 2007 r.).
Pomiary emisji zanieczyszczeƒ do
powietrza wykonuje si´:
➢ przed rozruchem nowej instalacji w terminie 14 dni od daty
jej rozruchu,
➢ przed rozruchem instalacji zmodernizowanej w terminie 14 dni
od daty jej rozruchu,
➢ w trakcie eksploatacji instalacji
– dla rodzajów dzia∏alnoÊci, dla
których okreÊla si´ standardy
emisji do powietrza (pomiary
ciàg∏e lub okresowe),
➢ gdy taki obowiàzek zapisano
w decyzji – pozwoleniu na wprowadzanie gazów i py∏ów do powietrza.
W ka˝dym z powy˝szych przypadków wyniki przeprowadzonych
pomiarów przekazujesz organowi,
który wyda∏ dla instalacji pozwolenie na wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza. Masz na to 30 dni. JeÊli
dla prowadzonego rodzaju oraz skali
dzia∏alnoÊci standaryzuje si´ emisj´
zanieczyszczeƒ do powietrza, to
zak∏ad podlega obligatoryjnie obowiàzkowi prowadzenia pomiarów
wielkoÊci emisji.
Ciàg∏y pomiar wielkoÊci emisji
wykonuje si´ dla nast´pujàcych
instalacji:
➢ instalacje energetycznego spalania paliw > 100 MW,
➢ instalacje do spalania lub wspó∏-

!

spalania odpadów komunalnych/
odpadów niebezpiecznych, dla
których wniosek o wydanie decyzji z∏o˝ono przed 28 grudnia
2002 r., je˝eli zosta∏y oddane do
u˝ytkowania do 28 grudnia
2003 r.,
➢ instalacje do spalania lub wspó∏spalania odpadów, dla których
wniosek o wydanie decyzji z∏o˝ono po 27 grudnia 2002 r. lub
które zosta∏y oddane do u˝ytkowania po 28 grudnia 2003 r.,
➢ instalacje, w których u˝ywane
sà LZO, z których z jednego
emitora wprowadzane sà do powietrza LZO w iloÊci powy˝ej
10 kg/h w przeliczeniu na emisj´
ca∏kowitego w´gla organicznego.
Okresowy pomiar wielkoÊci emisji
wykonuje si´ dla nast´pujàcych
instalacji:
➢ instalacje energetycznego spalania paliw o ∏àcznej nominalnej
mocy cieplnej < 100 MW, dla których wymagane jest pozwolenie
na wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza,
➢ instalacje do spalania lub wspó∏spalania odpadów komunalnych
o zdolnoÊci przerobowej odpadów < 1Mg/h, dla których wniosek o wydanie decyzji z∏o˝ono
przed 28 grudnia 2002 r., je˝eli
zosta∏y oddane do u˝ytkowania
do 28 grudnia 2003 r.,
➢ instalacje, w których u˝ywane sà
LZO, z których z jednego emitora wprowadzane sà do powie-

trza LZO w iloÊci do 10 kg/h
w przeliczeniu na emisj´ ca∏kowitego w´gla organicznego,
➢ instalacje do produkcji dwutlenku
tytanu (w przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania), instalacje do produkcji
lub obróbki wyrobów zawierajàcych azbest przy zu˝yciu surowego azbestu powy˝ej 100 kg/rok.
Zakres pomiarów ustala w pozwoleniu organ ochrony Êrodowiska,
mówi o nim równie˝ rozporzàdzenie. Ewidencj´ pomiarów wielkoÊci
emisji nale˝y prowadziç, przechowujàc raporty z pomiarów przez
okres 5 lat od zakoƒczenia roku
kalendarzowego, którego dotyczà. ■
Zbigniew Bieƒko

§ Podstawa prawna:
1. Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).
2. Rozporzàdzenie w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r.
Nr 260, poz. 2181).
3. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
wymogów w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkoÊci emisji (Dz.U.
z 2004 r. Nr 283, poz. 2842).
4. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia, przekazywanych
w∏aÊciwym organom ochrony Êrodowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz.U. z 2003 r. Nr 59, poz. 529).

Temat numeru

Wydatki inwestycyjne jako jeden z nak∏adów na ochron´
Êrodowiska w firmie
Z punktu widzenia firmy i prowadzenia w niej dzia∏alnoÊci, najwa˝niejsze jest precyzyjne ustalenie,
jakie rodzaje ponoszonych kosztów
traktuje si´ jako koszty zwiàzane
z ochronà Êrodowiska i obserwowanie tych kosztów w d∏u˝szym
okresie.
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Uznaje si´, ˝e wydatki inwestycyjne sà to nak∏ady finansowe lub
rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych Êrodków trwa∏ych
lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja
lub modernizacja) istniejàcych obiektów majàtku trwa∏ego, a tak˝e

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2007

nak∏ady na tzw. pierwsze wyposa˝enie inwestycji. Wydatki inwestycyjne dzielà si´ na nak∏ady na
Êrodki trwa∏e oraz pozosta∏e nak∏ady. Nak∏ady na Êrodki trwa∏e sà
to nak∏ady na:
➢ budynki i budowle, w tym m.in.:
roboty budowlano-monta˝owe,
www.dashofer.pl
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dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
➢ maszyny, urzàdzenia techniczne
i narz´dzia (∏àcznie z przyrzàdami, ruchomoÊciami i wyposa˝eniem),
➢ Êrodki transportu,
➢ inne, np. koszty ponoszone przy
nabyciu gruntów i u˝ywanych
Êrodków trwa∏ych, odsetki od kredytów i po˝yczek inwestycyjnych
za okres realizacji inwestycji.
Nak∏ady pozosta∏e sà to nak∏ady na
tzw. pierwsze wyposa˝enie inwestycji
oraz inne koszty zwiàzane z realizacjà inwestycji. Nak∏ady te nie zwi´kszajà wartoÊci Êrodków trwa∏ych.
Wed∏ug zasad EUROSTAT-u
i GUS-u do inwestycji zwiàzanych
z ochronà powietrza atmosferycznego i klimatu zalicza si´:
➢ instalacje urzàdzeƒ oczyszczajàcych lub poprawiajàcych jakoÊç
powietrza (odpylajàcych, redukujàcych, unieszkodliwiajàcych
i neutralizujàcych zanieczyszczenia gazowe);
➢ instalacje z zastosowaniem reakcji przemian chemicznych, majàcych na celu emisj´ substancji
mniej ucià˝liwych dla Êrodowiska wraz z kompletnym wyposa˝eniem i zespo∏em koniecznych urzàdzeƒ pomocniczych
zapewniajàcych prawid∏owà
eksploatacj´ instalacji;
➢ urzàdzenia i aparatur´ zapewniajàce zmniejszenie iloÊci bàdê
st´˝eƒ powstajàcych lub emitowanych zanieczyszczeƒ;
➢ zadania zwiàzane z wyposa˝eniem w aparatur´ kontrolno-pomiarowà zanieczyszczeƒ powietrza.
Do inwestycji w zakresie ochrony
Êrodowiska zalicza si´ tak˝e nowe
techniki i technologie spalania
paliw; modernizacj´ kot∏owni
i ciep∏owni w celu ograniczenia
zanieczyszczeƒ wydalonych do
powietrza powstajàcych w procesie
spalania; niekonwencjonalne êród∏a
www.dashofer.pl

energii (np. elektrownie wiatrowe,
wykorzystanie wód geotermicznych);
dostosowanie silników spalinowych do paliwa gazowego, a tak˝e
budow´ zespo∏u hydrokrakingu.
Warto zauwa˝yç, ˝e nie powinno
si´ zaliczaç do wydatków inwestycyjnych w zakresie ochrony Êrodowiska wydatków na urzàdzenia
redukujàce zanieczyszczenia i stanowiàce integralnà cz´Êç procesu
technologicznego, a s∏u˝àce zapewnieniu odpowiedniej jakoÊci surowców i pó∏produktów dla kolejnych
etapów produkcji. Dotyczy to równie˝ instalowania wszelkiego rodzaju
urzàdzeƒ pomocniczych niezb´dnych ze wzgl´dów technologicznych czy naukowych zak∏adu produkcyjnego.
Do inwestycji zwiàzanych z gospodarkà Êciekowà i ochronà wód
– wg zasad EUROSTAT i GUS,
przydatnych w firmie przemys∏owej – zalicza si´ urzàdzenia do
unieszkodliwiania i oczyszczania
Êcieków przemys∏owych, komunalnych, wód (Êcieków) opadowych
oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych bezpoÊrednio do wód powierzchniowych i do ziemi.
Wydatki inwestycyjne w tym
obszarze obejmujà wi´c nak∏ady na:
➢ oczyszczalnie Êcieków lub ich
elementy wed∏ug technologii
oczyszczania (mechanicznego,
chemicznego, biologicznego
i o podwy˝szonym usuwaniu biogenów a tak˝e oczyszczalnie indywidualne przydomowe i inwestycje zwiàzane ze wst´pnym
oczyszczaniem Êcieków);
➢ urzàdzenia do rolniczego (leÊnego) wykorzystania Êcieków;
➢ urzàdzenia do utylizacji, gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia Êcieków;
➢ wyposa˝anie oczyszczalni Êcieków w urzàdzenia i aparatur´
kontrolno-pomiarowà w przy-

➢
➢
➢
➢

➢

padkach, gdy nie sà one uj´te
w kosztach budowy oczyszczalni
Êcieków;
budow´ kanalizacji sanitarnej
odprowadzajàcej Êcieki oraz
wody opadowe;
urzàdzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni Êcieków;
systemy obiegowego zasilania
wodà;
zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych
akwenów zanieczyszczeƒ powstajàcych przy transporcie wodnym;
tworzenie stref ochrony êróde∏
i uj´ç wody.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami do inwestycji zwiàzanych
z gospodarkà odpadami, ochronà
i przywróceniem wartoÊci u˝ytkowej gleb oraz ochronà wód podziemnych i powierzchniowych
zalicza si´:
➢ dzia∏ania zwiàzane z zapobieganiem zanieczyszczeniom przez
modyfikowanie procesów technologicznych, w tym nowe techniki i technologie ma∏o i bezodpadowe,
➢ zbieranie, w tym selektywne
odpadów i ich transport,
➢ dzia∏ania zwiàzane z recyklingiem odpadów,
➢ urzàdzenia do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni Êcieków,
➢ gospodarcze wykorzystanie
odpadów, tj. metody i sposoby
oraz urzàdzenia, w wyniku których nast´puje wyraêna redukcja
iloÊciowa odpadów wytwarzanych bàdê nagromadzonych na
sk∏adowiskach, np. wykorzystanie odpadów do budowy nasypów drogowych, kolejowych,
do podsadzania wyrobisk kopalnianych oraz wykorzystanie
i przeróbk´ odpadów przez zak∏ady przemys∏owe,
➢ unieszkodliwianie odpadów, tj.
metody i sposoby, w wyniku
których nast´puje redukcja szkodliwoÊci odpadów dla Êrodo-
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wiska, czyli zmniejszenie ∏adunku
zanieczyszczeƒ wprowadzanych
z odpadami do powierzchniowych warstw ziemi, w tym
budow´ i urzàdzanie sk∏adowisk
oraz stawów osadowych dla
odpadów w powierzchniowych
warstwach ziemi, urzàdzanie
stref ochronnych wokó∏ sk∏adowisk, zabiegi zabezpieczajàce
przed pyleniem sk∏adowisk,
➢ rekultywacj´ sk∏adowisk, ha∏d,
wysypisk i stawów osadowych
oraz innych terenów zdewastowanych i zdegradowanych obejmujàcà etap zakoƒczonej rekultywacji biologicznej bàdê przekazanie zrekultywowanej powierzchni
do zagospodarowania,
➢ przedsi´wzi´cia zwiàzane z zapobieganiem degradacji i dewastacji gleby, w tym dzia∏ania
zwiàzane z tarasowaniem i wyrównywaniem nierównoÊci gleby,
prowadzenie nasadzeƒ zapobie-

gajàcych erozji gleby oraz usuwanie skutków erozji,
➢ budow´, utrzymanie i obs∏ug´
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do neutralizacji zanieczyszczeƒ (ska˝eƒ) gleby, oczyszczania wód podziemnych, a tak˝e zapobieganie infiltracji (przenikaniu) zanieczyszczeƒ
do gleby i wód podziemnych,
➢ wyposa˝enie w aparatur´ kontrolno-pomiarowà w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony
gleby i wód podziemnych i powierzchniowych.
Do inwestycji zwiàzanych ze
zmniejszeniem ha∏asu i wibracji
zalicza si´:
➢ urzàdzenia lub zakup wyposa˝enia, przy pomocy których uzyskuje si´ ogólne zmniejszenie
poziomu ha∏asu w okolicy êród∏a
i u „odbiorcy”,
➢ budow´ urzàdzeƒ antyha∏asowych (ekranów, barier, wa∏ów,

˝ywop∏otów i okien dêwi´koszczelnych itp.), w tym dzia∏aƒ
zmniejszajàcych ucià˝liwoÊç
ha∏asu drogowego, szynowego
a tak˝e powodowanego ruchem
lotniczym,
➢ urzàdzenia i zakup przyrzàdów
pomiarowych do pomiaru nat´˝enia ha∏asu i wibracji (nie zalicza si´ zadaƒ zwiàzanych z BHP
– zmniejszenie ha∏asu na stanowiskach pracy).
Jako koszty ochrony Êrodowiska
w ka˝dym wy˝ej wymienionym
kierunku inwestowania, uwzgl´dnia
si´ równie˝ wydatki na budow´ poszczególnych podsystemów monitoringowych. Polegajà one na budowie sieci stacji kontrolno-pomiarowych i stanowisk pomiarowych
szczebla krajowego, regionalnego
i lokalnego dla potrzeb Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska. ■
mgr in˝. Andrzej Ociepa

Finanse
Program LIFE+ – kryteria oceny wniosków
Program LIFE+ jest kontynuacjà
Instrumentu Finansowego LIFE,
utworzonego przez Komisj´
Europejskà w 1992 r. Podstawà
prawnà programu LIFE+ jest
Rozporzàdzenie nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie
instrumentu finansowego na
rzecz Êrodowiska.

Ramy czasowe LIFE+
Program LIFE+ zosta∏ opracowany na
lata 2007-2013. Ramy czasowe programu LIFE+ okreÊlajà lata, w których og∏aszane b´dà kolejne nabory
wniosków. Wniosek nale˝y z∏o˝yç
w latach 207-2013, jednak realizacja
projektu mo˝e trwaç po roku 2013.
W 2007 roku nabór wniosków
rozpoczà∏ si´ pod koniec wrzeÊnia.
Zamkni´cie naboru nastàpi z dniem
30 listopada. Instytucjà przyjmujàcà
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wnioski na terenie Polski jest Ministerstwo Ârodowiska. Nawet je˝eli
w tym roku komuÊ zabraknie czasu
na z∏o˝enie wniosku, warto ju˝ zaczàç
przygotowania do naboru, który
zostanie og∏oszony w 2008 roku.
O projektach, jakie mogà byç
finansowane w ramach programu LIFE+ w Op∏aty i Fundusze
w ochronie Êrodowiska pisaliÊmy
w nr 6 z czerwca 2007 r.
LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrujàcym si´ wy∏àcznie na wspó∏finansowaniu projektów w dziedzinie ochrony Êrodowiska. G∏ównym
celem programu LIFE+ jest:
➢ wspieranie procesu wdra˝ania
wspólnotowego prawa ochrony
Êrodowiska,
➢ realizacja polityki ochrony Êrodowiska,
➢ identyfikacja i promocja nowych
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rozwiàzaƒ dla problemów dotyczàcych ochrony przyrody.

✔

WA˚NE!

LIFE+ sk∏ada si´ z trzech komponentów, w ramach których wspó∏finansowane sà projekty w zakresie:
– wdra˝ania Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony
priorytetowych siedlisk i gatunków,
– ochrony Êrodowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiàzaƒ w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakoÊci ˝ycia oraz wdra˝ania
polityki zrównowa˝onego wykorzystania zasobów naturalnych
i gospodarki odpadami,
– dzia∏aƒ informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwi´kszania ÊwiadomoÊci ekologicznej
w spo∏eczeƒstwie, w tym kampanie na temat zapobiegania po˝arom lasów oraz wymiany najlepszych doÊwiadczeƒ i praktyk.

www.dashofer.pl
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LIFE+ w Polsce
Instytucjà poÊredniczàcà dla LIFE+
na terenie Polski jest Ministerstwo
Ârodowiska. Departament Funduszy
Ekologicznych w MÂ odpowiada
m.in. za nabór wniosków na poziomie krajowym oraz wspó∏prac´
z Komisjà Europejskà przy tworzeniu dokumentów programowych.
Wnioski
Formularze wniosków do programu LIFE+ dost´pne sà wy∏àcznie
w j´zyku angielskim. Wniosek mo˝e
zostaç jednak wype∏niony w dowolnym j´zyku urz´dowym UE, w tym
równie˝ w j´zyku polskim. Ze
wzgl´dów technicznych Komisja
zawsze zaleca przesy∏anie wniosków w wersji angielskiej.
Wniosek do programu LIFE+ sk∏ada
si´ z cz´Êci technicznej i finansowej.
Wnioski nale˝y sk∏adaç wy∏àcznie
w wersji elektronicznej na p∏ycie
CD lub DVD, w formacie pliku pdf.
sk∏adajàcego si´ ze stron przygotowanych do wydrukowania w standardowym formacie A4 w trybie
czarno-bia∏ym. W przypadku, gdy
istnieje koniecznoÊç do∏àczenia
dokumentów z podpisami i pieczàtkami, nale˝y je zeskanowaç,
upewniajàc si´, ˝e wszelkie podpisy i pieczàtki zachowujà czytelnoÊç na wydruku.
Wyjàtkiem sà za∏àczane do wniosku
mapy i materia∏ graficzny, które
mogà mieç format A4 lub A3 i zawieraç kolory. W przypadku beneficjentów nieb´dàcych podmiotami
o charakterze publicznym, dodatkowe dokumenty finansowe nale˝y do∏àczyç w formacie pliku
MS Excel.
Minimalna i maksymalna
wartoÊç projektu
Program LIFE+ zapewnia wsparcie
finansowe w Êredniej wysokoÊci
50% wartoÊci projektu. Nabór wnioswww.dashofer.pl

ków og∏aszany jest raz do roku
przez Komisj´ Europejskà.
Przepisy nie okreÊlajà minimalnej
i maksymalnej wartoÊci projektu.
Jednak Komisja Europejska wskazywa∏a, ˝e preferowane b´dà projekty o wartoÊci 1-3 mln euro. Taka
te˝ by∏a Êrednia wartoÊç projektów
zg∏aszanych w ubieg∏ych latach.
Przy projektach bardzo ma∏ych
(poni˝ej 500 tys. euro) nale˝y liczyç
si´ z mo˝liwoÊcià negatywnej
oceny.
W tej sytuacji rozwiàzaniem mo˝e
byç znalezienie dodatkowych partnerów lub krajowych Êrodków na
dofinansowanie projektu. Maksymalna wartoÊç projektu jest ograniczona kwotà przyznanà dla poszczególnych paƒstw (tzw. alokacja
krajowa). Ta alokacja dla Polski na
rok 2007 wynosi∏a 8,8 mln euro.
Finansowanie
podwykonawców
Ze Êrodków z programu LIFE+
mogà byç tak˝e op∏acani podwykonawcy. Udzia∏ podwykonawców
mo˝e stanowiç do 35% kosztów
kwalifikowanych projektu. Jednak
w odpowiednio uzasadnionych
przypadkach wartoÊç ta mo˝e byç
wy˝sza. Decyzja o uznaniu dodatkowych kosztów za kwalifikowalne
jest podejmowana indywidualnie
w procesie weryfikacji projektu.
B∏´dny wniosek
Wnioski LIFE+, które nie spe∏nià
wszystkich wymaganych kryteriów, zostanà uznane za niekwalifikujàce si´ i nie b´dà uwzgl´dniane
w dalszych procedurach, z wyjàtkiem sytuacji, kiedy:
1) we wniosku brakuje nie wi´cej
ni˝ jednego formularza;
2) w formularzach brakuje wymaganych piecz´ci, dat i podpisów;
3) wniosek nie zawiera wymaganych za∏àczników.

W przypadku projektów, których
dotyczà powy˝sze wy∏àczenia, ale
kompletnych pod ka˝dym innym
wzgl´dem, Komisja przewidzia∏a
mo˝liwoÊç dokonania uzupe∏nieƒ.
W tym celu do wnioskodawcy zostanie wys∏any e-mail (na podany we
wniosku adres osoby kontaktowej)
z informacjà o zauwa˝onych brakach. Kopi´ wiadomoÊci otrzyma
te˝ osoba kontaktowa reprezentujàca
krajowà instytucj´ poÊredniczàcà,
którà w Polsce jest Ministerstwo
Ârodowiska. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiàzany b´dzie w terminie 7 dni roboczych odpowiedzieç
na wiadomoÊç i przes∏aç brakujàce
dokumenty drogà elektronicznà.
Wnioski, które nie zostanà uzupe∏nione w ten sposób przed up∏ywem
terminu podanego w wiadomoÊci
e-mail, zostanà uznane za niekwalifikujàce si´ i nie b´dà podlegaç
dalszej ocenie.
Kryteria oceny wniosków
Wszystkie wnioski, które pomyÊlnie przesz∏y stadium selekcji,
b´dà podlegaç na tym etapie ocenie
punktowej na podstawie siedmiu
kryteriów oceny:
1. JakoÊç i spójnoÊç techniczna,
2. JakoÊç i spójnoÊç finansowa,
3. ZgodnoÊç z ogólnymi celami
LIFE+,
4. Europejska wartoÊç dodana,
5. KomplementarnoÊç i optymalne
wykorzystanie Êrodków finansowych UE,
6. Charakter ponadnarodowy,
7. Krajowa wartoÊç dodana (w ocenie krajowej instytucji poÊredniczàcej).
Ka˝dy wniosek b´dzie oceniany na
podstawie powy˝szych kryteriów
przez dwóch ekspertów oceniajàcych zatrudnionych przez wykonawc´, bioràc pod uwag´ wynik
obu niezale˝nych ocen,
Wykonawca sporzàdzi raport zbiorczy dla ka˝dego z siedmiu kryte-
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riów. JeÊli oceny indywidualne,
wystawione przez ekspertów znaczàco si´ od siebie ró˝nià lub jedna
z nich b´dzie ni˝sza ni˝ minimalna,
Wykonawca zobowiàzany jest do
przeprowadzenia trzeciej niezale˝nej oceny oraz sporzàdzenia raportu
uwzgl´dniajàcego trzy punktacje.

do osiàgni´cia celów wskazanych
w projekcie, mogà zostaç uznane
za niekwalifikujàce si´ do wspó∏finansowania (przyk∏ad: czynnoÊci
przygotowawcze i badania, których
efekty nie zostanà w ˝aden sposób
wykorzystane w realizacji dzia∏aƒ
przewidzianych w projekcie).

JakoÊç i spójnoÊç
techniczna

W ramach kryterium technicznego
wnioski mogà otrzymaç do 15 punktów. Dolny limit wynosi 8 punktów.
Ni˝sza ocena oznacza, ˝e wniosek
zosta∏ niew∏aÊciwie przygotowany
i wymaga znacznych poprawek.

Projekt powinien byç jasny, spójny,
realistyczny i potencjalnie mo˝liwy
do zrealizowania, bioràc pod uwag´
proponowane dzia∏ania, harmonogramy, bud˝et, stosunek wartoÊci
do ceny.
Nale˝y gruntownie scharakteryzowaç stan wyjÊciowy oraz wskazaç
wyraêne powiàzania mi´dzy istniejàcymi problemami a proponowanymi w projekcie dzia∏aniami,
wraz z okreÊleniem ich przewidywanych efektów. Wszystkie dzia∏ania
powinny byç szczegó∏owo opisane
(tam gdzie to mo˝liwe – pod wzgl´dem iloÊciowym) oraz, w razie
potrzeby, przedstawione na za∏àczonych mapach.
Wniosek musi opisywaç jak, gdzie,
kiedy i przez kogo podj´te b´dzie
ka˝de dzia∏anie przewidywane
w ramach projektu.

✔

WA˚NE!

Wniosek musi byç przygotowany
w sposób pozwalajàcy ekspertowi
oceniç, do jakiego stopnia proponowane Êrodki finansowe i techniczne
adekwatne sà do dzia∏aƒ przewidzianych w projekcie oraz czy realizacja
projektu warta jest poniesionych
nak∏adów finansowych.

Harmonogram projektu musi byç
realistyczny, a wszelkie potencjalne
trudnoÊci powinny byç zidentyfikowane i opisane w odpowiednich
formularzach.
Wszelkie dzia∏ania, które nie przyczyniajà si´ w bezpoÊredni sposób
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JakoÊç i spójnoÊç
finansowa
Proponowany bud˝et projektu powinien byç spójny z dzia∏aniami opisanymi w cz´Êci technicznej wniosku.
Bud˝et projektu musi byç przejrzysty i spójny, efektywnie wykorzystywaç Êrodki i zapewniaç najlepszà jakoÊç wzgl´dem ponoszonych wydatków, w∏àcznie z kosztami
zarzàdzania projektem.
W ramach kryterium finansowego,
podobnie jak w przypadku kryterium technicznego, wnioski mogà
otrzymaç do 15 punktów. Dolny
limit wynosi 8 punktów. Ni˝sza
ocena oznacza, ˝e cz´Êç finansowa
wniosku zosta∏a niew∏aÊciwie przygotowana i wymaga znacznych
poprawek.
ZgodnoÊç z ogólnymi
celami LIFE+
Najwi´kszà liczb´ punktów mogà
otrzymaç projekty, których tematyka
dotyczy zagadnieƒ ochrony Êrodowiska istotnych z punktu widzenia
ca∏ej Europy, jeÊli przewiduje si´,
˝e realizacja projektu przyczyni si´
w znaczàcy sposób do rozwiàzania
problemów, których on dotyczy
oraz/lub jeÊli przewiduje si´, ˝e efekty
projektu b´dà mog∏y byç potencjalnie zastosowane na szerszà skal´.
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Projekty przyczyniajàce si´ do
aktualizacji lub rozwoju wspólnotowego ustawodawstwa dotyczàcego
ochrony Êrodowiska równie˝ mogà
zostaç wysoko ocenione, zw∏aszcza
w sytuacji, gdy wnoszà wk∏ad do
procesów w∏àczania zagadnieƒ
Êrodowiskowych do pozosta∏ych
polityk oraz/lub wspierajà rozwój
zrównowa˝ony.
Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, aby dzia∏ania
przewidziane w projekcie mia∏y mo˝liwie d∏ugotrwa∏y efekt, a tak˝e
w miar´ mo˝liwoÊci zapewniç ich
kontynuacj´, zapewniajàc tym samym
d∏ugotrwa∏oÊç efektów ca∏ego projektu.
W ramach kryterium zgodnoÊci
z ogólnymi celami LIFE+ wnioski
mogà otrzymaç do 25 punktów. Dolny
limit wynosi 12 punktów. Ni˝sza
ocena zostanie przyznana, jeÊli projekt w niewielkim stopniu spe∏nia
g∏ówne za∏o˝enia programu LIFE+,
a wprowadzenie ewentualnych poprawek jest niemo˝liwe lub wymaga
zmiany za∏o˝eƒ ca∏ego projektu.
Europejska wartoÊç
dodana
Zgodnie Rozporzàdzeniem ws. LIFE+
projekty zg∏aszane z poszczególnych komponentów programu muszà
spe∏niaç poni˝sze warunki:
1) W ramach LIFE+ Przyroda
wnioski muszà zawieraç dzia∏ania demonstracyjne lub zaliczajàce si´ do najlepszych praktyk.
2) Projekty zg∏aszane z komponentów LIFE+ Ró˝norodnoÊç
biologiczna, LIFE+ Polityka
i zarzàdzanie w zakresie Êrodowiska oraz LIFE+ Informacja
i komunikacja muszà zawieraç
dzia∏ania o charakterze demonstracyjnym lub innowacyjnym.
Warunek ten nie dotyczy trzech
rodzajów projektów:
a) kampanie kszta∏tujàce ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa (LIFE+
Informacja i komunikacja),
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b) projekty szkolenia s∏u˝b ochrony przeciwpo˝arowej (LIFE+
Informacja i komunikacja),
c) projekty d∏ugotrwa∏ego monitorowania lasów (LIFE+
Polityka i zarzàdzanie w zakresie Êrodowiska).
Dodatkowo zgodnie z rozporzàdzeniem wnioski powinny przewidywaç dzia∏ania zwiàzane z analizà
uzyskanych doÊwiadczeƒ oraz rozpowszechnianiem informacji o osiàgni´tych celach projektu.
Dzia∏ania takie jak monitorowanie,
oceny i ewaluacje powinny byç przewidziane we wniosku, podobnie
jak czynnoÊci zwiàzane z komunikacjà, tworzeniem sieci wymiany
doÊwiadczeƒ i rozpowszechnianiem informacji efektach projektu.
Pozytywnie oceniane b´dà wszelkie
przypadki zaanga˝owania w realizacj´ projektu organów administracyjnych, jak równie˝ wszelkie
przejawy wspó∏pracy z krajowymi
organami administracji publicznej.
Przeciwdzia∏anie zmianom klimatu
jest obecnie jednym z najwa˝niejszych celów europejskiej polityki
Êrodowiskowej. W zwiàzku z tym
projekty, które przewidujà dzia∏ania na rzecz zminimalizowania
emisji dwutlenku w´gla (zwiàzanej
z realizacjà projektu), równie˝ mogà
otrzymaç wy˝sze oceny.
KomplementarnoÊç
i optymalne wykorzystanie
Êrodków finansowych UE
Artyku∏ 9 rozporzàdzenia ws.
LIFE+ mówi, ˝e nie przewiduje si´
finansowania Êrodków, które
spe∏niajà kryteria kwalifikacyjne
innych wspólnotowych instrumentów finansowych oraz sà obj´te ich
g∏ównym zakresem zastosowania
lub otrzymujà pomoc udzielanà na
ten sam cel w ramach innych wspólnotowych instrumentów finansowych, takich jak EFRR, EFS, progwww.dashofer.pl

ram ramowy na rzecz konkurencyjnoÊci i innowacji, EFR lub siódmy
program ramowy w dziedzinie
badaƒ, rozwoju technologicznego
i demonstracji. W zwiàzku z powy˝szym wnioskodawca zobowiàzany jest uzasadniç we wniosku,
dlaczego proponowane dzia∏ania nie
mogà byç realizowane w ramach
innych instrumentów finansowych
UE. Nale˝y te˝ uwa˝aç, aby unikaç
zawierania w projekcie dzia∏aƒ
powtarzalnych (o ile nie majà charakteru dzia∏aƒ innowacyjnych lub
nie s∏u˝à celom demonstracyjnym).
Projekty zawierajàce dzia∏ania uzupe∏niajàce wzgl´dem dzia∏aƒ prowadzonych w ramach innych instrumentów finansowych pod wzgl´dem tego kryterium mogà uzyskaç
wy˝szà punktacj´.
W ramach tego kryterium, wnioski
mogà otrzymaç do 10 punktów. Dolny
limit wynosi 5 punktów.
Ni˝sza ocena zostanie przyznana,
jeÊli wystàpi jedna z czterech
poni˝szych sytuacji:
1. LIFE+ nie jest najbardziej odpowiednim instrumentem finansowania dla dzia∏aƒ opisanych we
wniosku.
2. Wniosek zawiera czynnoÊci powtarzalne, które nie sà innowacyjne lub nie s∏u˝à demonstracji.
3. Wniosek przewiduje zastosowanie Êrodków kompensujàcych obowiàzkowych z punktu
widzenia prawa krajowego oraz/
lub istniejà dowody wskazujàce,
˝e cz´Êç wk∏adów finansowych
do bud˝etu projektu uwzgl´dnia znaczne kwoty przeznaczone
na dzia∏ania kompensujàce.
4. Istniejà silne dowody, ˝e znaczàca cz´Êç Êrodków projektu
przeznaczona b´dzie na finansowanie dzia∏aƒ, których realizacja by∏aby mo˝liwa i bardzo
prawdopodobna równie˝ bez
wsparcia finansowego programu LIFE+.

Charakter
ponadnarodowy
Wed∏ug artyku∏u 6 rozporzàdzenia
preferowane b´dà projekty o charakterze ponadnarodowym, o ile
wspó∏praca mi´dzynarodowa oka˝e
si´ istotna z punktu widzenia realizacji celów projektu. Na podstawie
tego kryterium wniosek mo˝e
otrzymaç dodatkowe punkty, jeÊli
przedstawione zostanà argumenty
uzasadniajàce wartoÊç dodanà wynikajàcà ze wspó∏pracy mi´dzynarodowej. W ramach tego kryterium
wnioski mogà otrzymaç maksymalnie 5 punktów. Dolnego limitu
nie okreÊlono.
Krajowa wartoÊç
dodana (w ocenie
krajowej instytucji
poÊredniczàcej)
Wed∏ug artyku∏u 6 rozporzàdzenia
paƒstwa cz∏onkowskie mogà przygotowaç komentarze dotyczàce
poszczególnych wniosków. Komentarz taki mo˝e zawieraç np. informacje, czy dany projekt mo˝liwy
jest do sfinansowania w ramach
krajowych programów operacyjnych,
funkcjonujàcych planów zarzàdzania lub innych instrumentów wsparcia na poziomie krajowym lub
regionalnym.

✔

WA˚NE!

Komentarze muszà zawieraç co najmniej informacje dotyczàce:
– Projektu;
– Powiàzaƒ mi´dzy projektem a instytucjà poÊredniczàcà.

Wnioski otrzymajà pozytywnà ocen´
w ramach tego kryterium, jeÊli
komentarz wydany przez paƒstwo
cz∏onkowskie dostarczy argumentów popierajàcych projekt, które nie
zosta∏y uwzgl´dnione w zakresie
pozosta∏ych kryteriów oceny.
W ramach tego kryterium wnioski
mogà otrzymaç maksymalnie 5 punktów. Dolnego limitu nie okreÊlono.
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Instytucje poÊredniczàce paƒstw
cz∏onkowskich (w Polsce Ministerstwo Ârodowiska) musi pami´taç,

˝e przygotowane przez nie komentarze zostanà udost´pnione zainteresowanym wnioskodawcom, któ-

rych projekty nie zosta∏y zakwalifikowane do wspó∏finansowania. ■
Micha∏ Kuliƒski

Finanse
Co zaliczamy do kosztów bie˝àcych ochrony Êrodowiska?
Koszty bie˝àce sà dope∏nieniem
kosztów inwestycyjnych omówionych w tym numerze naszego
miesi´cznika. W ich sk∏ad wchodzà koszty brutto i koszty netto.

Koszty brutto dotyczà kosztów
obs∏ugi i utrzymania dzia∏alnoÊci
(technologii, procesu, wyposa˝enia)
zwiàzanej z ochronà Êrodowiska.
Ich g∏ównym celem jest zapobieganie, zmniejszanie, unieszkodliwianie lub eliminowanie zanieczyszczeƒ i jakichkolwiek innych strat
Êrodowiskowych wynikajàcych z bie˝àcej dzia∏alnoÊci jednostki. Natomiast koszty bie˝àce ochrony Êrodowiska netto sà to koszty brutto
pomniejszone o przychody i oszcz´dnoÊci osiàgane z tytu∏u funkcjonowania urzàdzeƒ ochronnych, subwencje z innych sektorów oraz przychody za us∏ugi ochrony Êrodowiska (np.
za oczyszczanie Êcieków lub transport i unieszkodliwianie odpadów).
Wed∏ug GUS koszty bie˝àce mogà
byç klasyfikowane w oparciu o wyniki badaƒ przeprowadzonych metodà reprezentacyjnà przez Ministerstwo Ârodowiska wed∏ug rodzajów
kosztów i elementów Êrodowiska
w uj´ciu sektorowym. Metodologia
badaƒ oparta jest o Europejski System

?

Zbierania Informacji Ekonomicznej
Dotyczàcej Ochrony Ârodowiska
(SERIEE) wdra˝any przez Uni´ Europejskà (EUROSTAT) i wymogi
kwestionariusza OECD i EUROSTAT– EPER (Joint OECD/Eurostat
Questionnaire – Environmental Protection Expenditure and Revenues).
Mogà byç dwie grupy tych kosztów, tj. koszty wynikajàce z dzia∏aƒ
w∏asnych i koszty zewn´trzne.
Wed∏ug specyfiki dzia∏aƒ bie˝àce
koszty ochrony Êrodowiska obejmujà:
➢ koszty zwiàzane z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzàdzeƒ ochrony Êrodowiska (koƒca rury oraz zapobiegajàcych
zanieczyszczeniom),
➢ koszty dzia∏aƒ Êwiadczonych
przez podmioty zewn´trzne
w zakresie ochrony Êrodowiska
w danej firmie, (np. op∏aty
us∏ugowe za oczyszczanie Êcieków, wywóz i utylizacj´ odpadów itp.),
➢ zakup dóbr u˝ywanych dla
celów ochrony Êrodowiska, na
przyk∏ad wodorozcieƒczalne
farby, paliwa o niskiej zawartoÊci siarki lub surowce odnawialne,
➢ op∏aty ekologiczne (m.in. produktowa i depozytowa)

➢ wewn´trzne koszty transportu
i przetwarzania odpadów,

➢ koszty kontroli, badaƒ laboratoryjnych i monitorowania
stanu Êrodowiska,
➢ koszty szkoleƒ,
➢ koszty prac badawczo-rozwojowych,
➢ koszty administrowania i innych dzia∏alnoÊci, na przyk∏ad
utworzenia i utrzymywania
systemów informacji o Êrodowisku, przygotowania pozwoleƒ Êrodowiskowych, wdra˝ania
i certyfikacji systemów zarzàdzania Êrodowiskowego.
Bie˝àce koszty ochrony Êrodowiska nie uwzgl´dniajà:
➢ kosztów odpisów amortyzacyjnych,
➢ kosztów dzia∏aƒ zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem i higienà
pracy,
➢ kosztów gospodarki wodnej
i leÊnej,
➢ kosztów dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà zasobów naturalnych
lub oszcz´dzaniem energii, jeÊli
g∏ównym celem tych dzia∏aƒ nie
by∏a ochrona Êrodowiska.
■
mgr in˝. Andrzej Ociepa

Pytania i odpowiedzi
Jakie sà wymagania rozporzàdzenia dotyczàcego pomocy na dostosowywanie sk∏adowisk do wymagaƒ
ochrony Êrodowiska?

Pomoc mo˝e byç przeznaczona
w szczególnoÊci na realizacj´ inwestycji i programów zwiàzanych
z dostosowaniem sk∏adowisk innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
do wymogów przepisów o odpadach.
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W projekcie rozporzàdzenia wyszczególniono inwestycje jakie
mogà byç wspierane, a mianowicie:
➢ ograniczenie obj´toÊci sk∏adowanych odpadów,
➢ budowa wydzielonych cz´Êci

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2007

sk∏adowiska przeznaczonych na
sk∏adowanie odpadów niebezpiecznych, których sk∏adowanie
jest dopuszczalne,
➢ segregacja przyj´tych na sk∏adowisko odpadów,
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➢ budowa magazynów odpadów

➢ nabycie gruntu i przygotowanie

niebezpiecznych,
odprowadzanie i wykorzystanie
gazu sk∏adowiskowego,
gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu lub
podczyszczaniu,
zabezpieczenie otoczenia sk∏adowiska odpadów przed jego
negatywnym wp∏ywem, w tym
monitoring sk∏adowiska,
pomiar masy odpadów przyjmowanych na sk∏adowisko odpadów,
mycie i dezynfekcja kó∏ pojazdów opuszczajàcych sk∏adowisko odpadów.

placu budowy,
nabycie lub wykonanie budowli
lub budynków,
nabycie maszyn i urzàdzeƒ
wraz z kosztami transportu,
za∏adunku i wy∏adunku,
roboty demonta˝owe, budowlano-monta˝owe, oraz zwiàzane
z instalacjà i uruchomieniem
urzàdzeƒ oraz ca∏ego obiektu,
obiekty i infrastruktur´ zwiàzane
z inwestycjà w tym zaopatrzenie w wod´, energi´ elektrycznà, ciep∏o, gaz oraz przy∏àczenie do systemu odprowadzania
Êcieków, ogrodzenie, oÊwietlenie, zagospodarowanie terenu
i strefy ochronnej, urzàdzenia
automatyki i sterowania, aparatur´ kontrolno-pomiarowà, zaplecze techniczne i laboratoryjne,
nabycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie: patentów,
licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji

➢
➢
➢

➢
➢

WielkoÊç pomocy na realizacj´
inwestycji nie mo˝e przekraczaç
intensywnoÊci pomocy regionalnej
okreÊlonej w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190,
poz. 1402). Wprowadzono jednak
wyjàtek dla miast Poznania i Krakowa, na obszarze których utrzymano dotychczasowe zaostrzone
przepisy, zgodnie z którymi wartoÊci pomocy sà równe odpowiednio 30% i 40%.

➢
➢
➢

➢

➢

i zarzàdzania je˝eli spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1. b´dà wykorzystane wy∏àcznie w przedsi´biorstwie, które
otrzyma∏o pomoc,
2. b´dà podlegaç amortyzacji,
3. b´dà nabyte od osób trzecich
na warunkach rynkowych,
4. b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorstwa, które otrzyma∏o
pomoc i pozostanà w nim
przez co najmniej 5 lat.
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
➢ dotacji,
➢ po˝yczek preferencyjnych,
➢ preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
lub preferencyjnych kredytów
bankowych.
■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie

Do kosztów inwestycji b´dà zaliczane koszty poniesione bezpoÊrednio na:
➢ prace przedrealizacyjne, w tym
niezb´dne studia, ekspertyzy,
koncepcje, projekty techniczne,
raport oddzia∏ywania na Êrodowisko i inwentaryzacj´ powykonawczà,

23.10.2007 r.
Og∏oszono obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 paêdziernika
2007 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2008 (Mon. Pol. Nr 77, poz. 828).
03.10.2007 r.
Opublikowano obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 wrzeÊnia
2007 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na
rok 2008 (Mon. Pol. Nr 68, poz. 754).
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Wydawnictwo poleca dodatkowo:

Prawo ochrony Êrodowiska dla praktyków
Interpretacja obowiàzujàcych przepisów prawnych oraz aktualne
informacje na temat zmian z zakresu prawa ochrony Êrodowiska
Poradnik stanowi niezb´dnà pomoc dla specjalistów ds. ochrony
Êrodowiska.
„Prawo ochrony Êrodowiska dla praktyków“ to omówienie najwa˝niejszych
zasad ochrony Êrodowiska w jednej publikacji. Zawiera interpretacj´
obowiàzujàcych przepisów prawnych oraz aktualne informacje na temat
zmian z zakresu prawa ochrony Êrodowiska.
Dzi´ki praktycznym wskazówkom zdob´dziesz potrzebne Ci informacje,
mi´dzy innymi:
●

●

●

●

●
●

●
●

interpretacje ustaw:
– prawo ochrony Êrodowiska,
– ustawa o odpadach,
– prawo wodne,
– prawo emisyjne;
informacje na temat op∏aty produktowej
i depozytowej;
komentarz do zmian w mi´dzynarodowych
przemieszczeniach odpadów
komentarz do ustawy o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych;
szczegó∏owy i aktualny wykaz przepisów;
dostosowanie polskiego prawa ochrony
Êrodowiska do wymagaƒ UE;
organizacja ochrony Êrodowiska w Polsce;
oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç, planów
i programów na Êrodowisko;

●

●
●

●

●

●

zbieranie i udost´pnianie informacji
o Êrodowisku;
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko;
orzecznictwo NSA w sprawach zwiàzanych
z ochronà z Êrodowiska;
odpowiedzialnoÊç prawna w ochronie
Êrodowiska;
instrumenty ekonomiczne w ochronie
Êrodowiska;
ochrona powietrza w nowym systemie
prawa ochrony Êrodowiska.

Praktyczny dodatek
– p∏yta CD, a na niej treÊç
najwa˝niejszych przepisów
prawa dotyczàcych ochrony
Êrodowiska!

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 022 829 27 00, 829 27 27
Prawo ochrony Êrodowiska dla praktyków
Wydanie podstawowe, 4 segregatory A5, ok. 3500 stron + CD
Cena 399 z∏ + 0,88 z∏ VAT (p∏yta CD) + koszty przesy∏ki,
aktualizacja 0,5 z∏/strona A5 + koszty przesy∏ki
Wybieram form´ p∏atnoÊci:

■ za pobraniem

■ przelewem

Tak, zamawiam

■
egzemplarzy

Zamówienie publikacji jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji/uzupe∏nienia. Abonament na aktualizacj´ nie jest obowiàzkowy. Rezygnacji mo˝ecie
Paƒstwo dokonaç tylko pisemnie. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu publikacji
w ciàgu 14 dni od daty jej otrzymania, gdyby nie spe∏ni∏a Paƒstwa oczekiwaƒ.
Brak zwrotu jest równoznaczny z zakupem publikacji i zobowiàzuje Paƒstwa
do op∏acenia za∏àczonej faktury. Zwrot publikacji na koszt w∏asny. Dodatkowe
informacje pod numerem telefonu: 022 559-36-00~06, 559-36-83.

Prosz´ o przesy∏anie mi bezp∏atnych informacji o nowoÊciach Wydawnictwa z nast´pujàcych dziedzin:
■ Budownicto i nieruchomoÊci

■ Ochrona Êrodowiska

■ Przemys∏

■ Prawo i zarzàdzanie

■ Zamówienia publiczne

Firma/Instytucja: ........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres: ......................................................................................................................... Stanowisko: ..........................................................
Imi´ i nazwisko: ...........................................................................................................Bran˝a: .................................................................
Telefon: ....................................................... Faks: ...................................................... e-mail: ..................................................................
Liczba pracowników: 1-20 ■

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2006 r.

ODF 11/2007
Piecz´ç/podpis .........................................................

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

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2006 r.
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Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2007

Podpis: .....................................................................

www.dashofer.pl

