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Nowe stawki kar i op∏at
7 paêdziernika pojawi∏o si´ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci górnych jednostkowych stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na rok 2009.

14 paêdziernika pojawi∏o si´ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2009 rok.

Obwieszczenie przewiduje m.in.
nast´pujàce stawki:
1. Gazy lub py∏y wprowadzane do
powietrza – 321,84 z∏/kg.
2. Substancje wprowadzane ze
Êciekami do wód lub do ziemi –
206,33 z∏/kg.
3. Wody ch∏odnicze – 23,57 z∏/dam3.
4. Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku – 235,77 z∏/Mg.
5. Pobór wody podziemnej – 3,49
z∏/m3.

Od 1 stycznia 2009 roku za usuni´cie jednego metra kwadratowego
powierzchni pokrytej krzewami
zap∏acimy 222,54 z∏. Natomiast za
zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni zap∏acimy
51,18 z∏ w przypadku trawników,
a przypadku kwietników 439,51 z∏.

torowania wielkoÊci emisji substancji
obj´tych wspólnotowym systemem
handlu emisjami. W artykule zawarty
jest tak˝e wzór planu monitorowania
wielkoÊci emisji CO2.

kajàce z nowej ustawy o bateriach
i akumulatorach.

Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce listopadowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.

Z Tematu numeru dowiecie si´ Paƒstwo, o tym kiedy mo˝na sk∏adaç wnioski
na ochron´ Êrodowiska z Regionalnych
Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

W dziale Porady prawne przeczytacie
Paƒstwo o szczegó∏ach nowego rozporzàdzenia w sprawie sposobu moni-

Natomiast w dziale Finanse znalaz∏y
si´ informacje dotyczàce planowanych
zmian w op∏acie produktowej, wyni-
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∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).
Redakcja
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15 paêdziernika pojawi∏o si´ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawek kar za prze-

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

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2008

1

Nr 11/2008
kroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na 2009 rok.
Podstawa prawna:
➢ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci
górnych jednostkowych stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska za rok 2009 (MP z 2008 r.
Nr 79, poz. 698).

➢ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie stawek op∏at za
usuni´cie drzew i krzewów oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok
2009 (MP z 2008 r. Nr 82, poz.
725).
➢ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie wysokoÊci
stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków
do wód lub do ziemi oraz za prze-

AktualnoÊci
Czy dzi´ki nowej ustawie o PPP b´dzie
wi´cej inwestycji Êrodowiskowych?
Trwajà prace legislacyjne nad
projektem nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
który wed∏ug specjalistów spowoduje zwi´kszenie do 2010 roku
o 30 proc. liczby zrealizowanych
przedsi´wzi´ç z wykorzystaniem
PPP.

Projektowane zmiany przygotowa∏
zespó∏ wiceministra gospodarki,
Adama Szejnfelda, w ramach „Programu dla przedsi´biorczoÊci”.
Projekt powstawa∏ w Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy adresatami ustawy
– najbardziej zainteresowanymi
ministerstwami i urz´dami centralnymi, organizacjami pracodawców,
przedstawicielami samorzàdu gospodarczego i terytorialnego. Jest to
szczególnie istotne wobec potrzeb
rozwoju gospodarczego i jednostek
samorzàdu terytorialnego, tak˝e w zakresie rozbudowy infrastruktury
i budownictwa, ale równie˝ wyzwaƒ
zwiàzanych z przygotowaniami do
wykorzystania funduszy unijnych
w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 i Mistrzostw
Europy w Pi∏ce No˝nej Euro 2012.
Mniej formalnoÊci przy
zawieraniu umowy o PPP
Zmiana prawa w tej dziedzinie jest
konieczna – doÊwiadczenia zwià-
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zane z funkcjonowaniem dotychczasowej ustawy o PPP sà z∏e. W oparciu o obowiàzujàce od 2005 r. przepisy nie zawarto ani jednej umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wymagania okaza∏y si´ zbyt
du˝e dla potencjalnie zainteresowanych stron. G∏ównym za∏o˝eniem
projektu ustawy jest odformalizowanie partnerstwa. Ustawa nie przewiduje nak∏adania wielu dotychczasowych obowiàzków, w tym sporzàdzania analiz, pozostawiajàc t´
i inne decyzje samym zainteresowanym. Je˝eli spe∏nione zostanà wymagania ustawowe co do sposobu
wynagradzania partnera prywatnego
i podzia∏u ryzyka zwiàzanego z przedsi´wzi´ciem – partnerstwo b´dzie
dopuszczalne. Nowe przepisy k∏adà
nacisk na mo˝liwoÊç elastycznego
konstruowania partnerstwa, odsy∏ajàc
do ogólnego systemu prawa obowiàzujàcego w Polsce, a tak˝e do dobrych praktyk i wzorców post´powania, bez nak∏adania obowiàzków
ustawowych.
Projekt nowej ustawy nie narzuca
przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, a wi´c nie okreÊla, jakie
go rodzaju przedsi´wzi´cia mo˝na
realizowaç w ramach partnerstwa.
Pozwoli to na stosowanie PPP wsz´dzie tam, gdzie przyniesie to korzyÊci
dla interesu publicznego. Wraz z wejÊciem w ˝ycie ustawy termin part-
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kroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na rok 2009. (MP
z 2008 r. Nr 80, poz. 707).
■
Redakcja
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nerstwo publiczno-prywatne oderwie
si´ od jego potocznego znaczenia,
a b´dzie mia∏ ÊciÊle okreÊlonà treÊç
prawnà. Nie ka˝da wspó∏praca sektora prywatnego i sektora publicznego b´dzie partnerstwem publiczno-prywatnym w rozumieniu nowej
ustawy.
Ze wzgl´du na wymagania stawiane
prawem Unii Europejskiej, do wyboru
partnera prywatnego b´dà mia∏y
zastosowanie regulacje proceduralne okreÊlone w ustawie Prawo
zamówieƒ publicznych lub ustawie
o koncesjach na roboty budowlane
lub us∏ugi (por. uzasadnienie do art. 3
projektu). W przeciwieƒstwie do
tych ustaw, które sà ustawami proceduralnymi a przedmiotem ich regulacji jest przede wszystkim tryb
wyboru odpowiednio wykonawcy
zamówienia publicznego i koncesjonariusza, ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym nale˝y do
prawa materialnego.
Zagadnienia nowej
ustawy
Nowa ustawa dotyczyç b´dzie
zagadnieƒ takich jak:
➢ Stworzenie wyraênej podstawy
prawnej do anga˝owania majàtku
publicznego w przedsi´wzi´cia
realizowane wspólnie z partnerami prywatnymi (przede wszystkim art. 8 ust. 1 projektu).
➢ Za∏o˝enie, ˝e partnerstwo pub-

liczno-prywatne przewiduje, ˝e
do obowiàzków partnera prywatnego b´dà nale˝a∏y istotne zadania, tj. eksploatacja, utrzymanie
lub zarzàdzanie sk∏adnikiem
majàtkowym, który jest przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego lub z nim zwiàzanym (por. art. 2 pkt 4 projektu).
➢ Dopuszczenie zawiàzywania
przez podmioty publiczne spó∏ek z partnerami prywatnymi.
W oparciu o zawiàzanà w tym
celu spó∏k´ kapita∏owà, komandytowà lub komandytowo-akcyjnà,
z zastrze˝eniem zgodnoÊci przedmiotu i celu jej dzia∏alnoÊci
z umowà o PPP realizowane majà
byç konkretne przedsi´wzi´cia.
Dzi´ki tym rozwiàzaniom sektor
prywatny b´dzie móg∏ uczestniczyç w bie˝àcej eksploatacji
i zarzàdzaniu infrastrukturà, s∏u˝àcà Êwiadczeniu us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej, co w uproszczeniu sprowadza si´ do przej´cia
przez stron´ prywatnà odpowiedzialnoÊci za okreÊlone elementy
procesu Êwiadczenia us∏ug bez
koniecznoÊci zmian w zakresie
w∏asnoÊci wykorzystywanej infrastruktury.

✔

WA˚NE!

Pozytywnie nale˝y oceniç równie˝
zapis, zgodnie z którym zgoda
ministra finansów na sfinansowanie
przedsi´wzi´cia z bud˝etu paƒstwa
jest wymagana dopiero przy inwes-

tycjach przekraczajàcych 20 mln z∏.
Termin na wydanie zgody mia∏by byç
skrócony z 60 dni do 6 tygodni.

Dzi´ki temu projektowi byç mo˝e
wreszcie znajdzie powszechne zastosowanie znana na Êwiecie formu∏a
wspó∏pracy sektora publicznego i sektora prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne od lat uznawane
jest za niezwykle korzystnà form´
realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach Êwiata.
Realizowane jest ono m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii,
USA, Kanadzie i Australii. Je˝eli
projekt ustawy wejdzie w ˝ycie
w Polsce równie˝ najprawdopodobniej ta formu∏a znajdzie powszechne
zastosowanie.
To, kiedy b´dzie mo˝na realizowaç
zadania w nowej formule zale˝y od
tempa prac nad samym projektem
nowej ustawy i tempem prac nad
projektem ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub us∏ugi. Projekt ustawy o koncesjach jest ju˝ od
jakiegoÊ czasu w Sejmie – pracowa∏a nad nim sejmowa Komisja
Infrastruktury, która skierowa∏a projekt do dalszych prac w podkomisji
sta∏ej do spraw budownictwa.
Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym zosta∏ we wrzeÊniu przyj´ty przez rzàd i lada moment powinien trafiç do Sejmu. ■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Nowe rozporzàdzenie w sprawie sposobu monitorowania
wielkoÊci emisji substancji obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji
W ostatnim czasie pojawi∏a si´
informacja o rozporzàdzeniu
w sprawie sposobu monitorowania wielkoÊci emisji substancji
obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji. TreÊç wspomnianego rozporzàdzenia zosta∏a zamieszczona
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z datà 12 wrzeÊnia 2008 r. Wszyscy
prowadzàcy instalacje bardzo
d∏ugo czekali na ukazanie si´ niniejszego rozporzàdzenia i wreszcie
Ministerstwo oficjalnie og∏osi∏o
treÊç przepisu, który stanowi
Êcie˝k´ dla instalacji uczestniczàcych w systemie handlu uprawnie-

niami do emisji. W artykule przedstawimy najwa˝niejsze elementy
z wymienionego rozporzàdzenia,
majàce istotny wp∏yw na rozliczenie
rocznego raportu emisji za 2009 r.

Zacznijmy od kilku poj´ç, a najwa˝niejsze z nich to:
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Metodyka monitorowania – rozumie si´ przez to metody stosowane
do ustalenia wielkoÊci emisji z instalacji, ∏àcznie z doborem poziomów
dok∏adnoÊci dla poszczególnych
elementów zestawu danych.
NiezgodnoÊç – rozumie si´ przez to
jakàkolwiek czynnoÊç lub pomini´cie czynnoÊci w instalacji podlega-

jàcej weryfikacji, zamierzone lub
niezamierzone, które jest sprzeczne
z planem monitorowania.
Plan monitorowania – rozumie si´
przez to szczegó∏owà, kompletnà
i przejrzystà dokumentacj´ metodyki
monitorowania wielkoÊci emisji
z instalacji, w tym dokumentacj´
w zakresie gromadzenia i obróbki

danych, a tak˝e systemu kontroli
poprawnoÊci danych.
W∏aÊnie plan monitorowania stanowi
najwa˝niejszà dokumentacj´ firmy
w zakresie monitorowania handlu
emisjami. Zgodnie z rozporzàdzeniem dotyczàcym monitorowania
plan monitorowania ma byç opisany w formie poni˝szej tabeli.

Plan monitorowania wielkoÊci emisji CO2 dla wszystkich rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami
Opis instalacji, która ma byç obj´ta monitorowaniem
1. Nazwa w∏aÊciciela instalacji
2. Nazwa prowadzàcego instalacj´
3. Nazwa instalacji
3.1. Rodzaj instalacji
3.2. Numer zezwolenia, data i organ wydajàcy
3.3. Kod
3.4. Pozycja KPRU
3.5. Numer REGON, NIP
3.6. Kod PKD podstawowego rodzaju dzia∏alnoÊci
3.7. SprawozdawczoÊç w ramach E-PRTR
3.8. Numer identyfikacyjny E-PRTR
3.9. Adres zak∏adu, na którego terenie prowadzona jest
eksploatacja instalacji
3.10. Wspó∏rz´dne geograficzne po∏o˝enia instalacji
4.1. Imi´ i nazwisko osoby do kontaktów
4.2. Adres s∏u˝bowy osoby do kontaktów
4.3. Numer telefonu i faksu s∏u˝bowy osoby do kontaktów
4.4. E-mail s∏u˝bowy osoby do kontaktów
5. Rodzaje instalacji
6. Opis i charakterystyka techniczna êróde∏ powstawania i miejsc emisji substancji

7.

Informacja, czy instalacj´ wykorzystywanà do procesów
spalania, takà jak np. elektrociep∏ownia, pracujàca
w skojarzeniu, uznaje si´ za cz´Êç instalacji wykorzystywanej do innego rodzaju instalacji, czy za odr´bnà instalacj´
Rodzaj instalacji 1
8. èród∏o w ramach rodzaju instalacji (1...N) / zdolnoÊç
produkcyjna lub nominalna moc cieplna
èród∏o 1 / zdolnoÊç produkcyjna lub nominalna moc cieplna
èród∏o 2 / zdolnoÊç produkcyjna lub nominalna moc cieplna
èród∏o 3 / zdolnoÊç produkcyjna lub nominalna moc cieplna
èród∏o 4 / zdolnoÊç produkcyjna lub nominalna moc cieplna
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Plan monitorowania.
2. Informacje dotyczàce zakresu obowiàzków zwiàzanych
z monitorowaniem i sprawozdawczoÊcià w odniesieniu
do danej instalacji
3. Opis metody obliczeƒ lub metody pomiarów, która ma
byç zastosowana
4. Wykaz poziomów dok∏adnoÊci i opis spe∏niania odpowiednich wymogów przez prowadzàcego instalacj´ dla
poszczególnych elementów zestawu danych dla ka˝dego
strumienia paliw lub materia∏ów wsadowych, który ma
byç obj´ty monitorowaniem
Paliwo 1
Rodzaj paliwa
Parametr
Stosowany poziom Opis sposobu spe∏niania wymagaƒ danego poziomu dok∏adnoÊci dla
dok∏adnoÊci
ka˝dego strumienia paliw, który ma byç obj´ty monitorowaniem.
IloÊç zu˝ytego paliwa
WartoÊç opa∏owa paliwa
Wskaênik emisji
Wspó∏czynnik utleniania
Frakcja biomasy
———
6. Opis systemów pomiarowych oraz specyfikacje i dok∏adnà
lokalizacj´ instrumentów pomiarowych, które zostanà
zastosowane do ka˝dego ze strumieni materia∏ów wsadowych lub paliw, który ma byç obj´ty monitorowaniem
Paliwo 1
Rodzaj paliwa
Parametr
IloÊç zu˝ytego paliwa
WartoÊç opa∏owa paliwa
Wskaênik emisji
Wspó∏czynnik utleniania
Frakcja biomasy
7. Dowody wykazujàce zgodnoÊç z progami niepewnoÊci
dla danych dotyczàcych rodzaju instalacji oraz innych
parametrów dla poziomów dok∏adnoÊci zastosowanych
dla ka˝dego ze strumieni materia∏ów wsadowych lub
paliw (w stosownych przypadkach)
8. Opis metody stosowanej do próbkowania paliwa i materia∏ów w celu ustalenia wartoÊci opa∏owej, zawartoÊci
w´gla, wskaêników emisji i wspó∏czynnika utleniania
lub konwersji oraz zawartoÊci biomasy dla ka˝dego ze
strumieni materia∏ów wsadowych lub paliw
Paliwo 1
Rodzaj paliwa
Parametr
Opis metody stosowanej do próbkowania paliwa
IloÊç zu˝ytego paliwa
WartoÊç opa∏owa paliwa
Wskaênik emisji
Wspó∏czynnik utleniania
Frakcja biomasy
9. Opis êróde∏ lub metod analitycznych, które prowadzàcy
instalacjà zamierza u˝yç do okreÊlenia wartoÊci opa∏owych,
zawartoÊci w´gla, wskaênika emisji, wspó∏czynnika utleniania, wspó∏czynnika konwersji lub frakcji biomasy dla
ka˝dego ze strumieni materia∏ów wsadowych lub paliw
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Paliwo 1
Rodzaj paliwa
Parametr
IloÊç zu˝ytego paliwa
WartoÊç opa∏owa paliwa
Wskaênik emisji
Wspó∏czynnik utleniania
Frakcja biomasy
10. Wykaz i opis nieakredytowanych laboratoriów i odnoÊnych
procedur analitycznych, wraz z wykazem wszelkich
odnoÊnych procedur zapewnienia jakoÊci
11. Opis systemu ciàg∏ego pomiaru emisji do wykorzystania
na potrzeby monitorowania êróde∏ emisji (w tym punktów
pomiarowych, cz´stotliwoÊci pomiarów, stosowanych
urzàdzeƒ, procedur kalibracji, gromadzenia danych i procedur ich przechowywania, oraz metod potwierdzania
obliczeƒ i sprawozdawczoÊci w zakresie danych dotyczàcych dzia∏alnoÊci, wskaêników emisji)
12. W przypadku, kiedy zastosowano metod´ rezerwowà,
wyczerpujàcy opis metody i analizy niepewnoÊci
13. Opis procedur pozyskiwania danych i ich obróbki oraz
dzia∏aƒ kontrolnych
14. Informacje na temat odpowiednich powiàzaƒ z dzia∏aniami
podejmowanymi w ramach programu ekozarzàdzania
i audytu (EMAS) lub innych systemów zarzàdzania
w dziedzinie ochrony Êrodowiska, w szczególnoÊci na
temat procedur i kontroli majàcych znaczenie dla monitorowania i sprawozdawczoÊci w odniesieniu do wielkoÊci
emisji CO2
Uzupe∏nienia
Sporzàdzi∏/Compiled by
Data sporzàdzenia/
(imi´, nazwisko i stanowisko/
Compiled on:
name, surname and position)

Metodyka monitorowania
Metodyka monitorowania stanowi
cz´Êç planu monitorowania i podlega zatwierdzeniu przez w∏aÊciwe
organy. W∏aÊciwe organy majà
obowiàzek sprawdziç i zatwierdziç
plan monitorowania przygotowany
przez operatora instalacji przed rozpocz´ciem okresu sprawozdawczego.
Jednak ze wzgl´du na opóênienie
w publikacji przepisów w tym okresie rozliczeniowym urz´dy nie mog∏y
do dnia 1 stycznia 2008 sprawdziç
dokumentacji. Organy majà te˝ obowiàzek sprawdziç plan monitorowania po wprowadzeniu wszelkich
istotnych zmian w metodyce monitorowania stosowanej w odniesieniu
do danej instalacji. Zmiany w planie
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monitorowania muszà byç jasno
sformu∏owane, uzasadnione i w pe∏ni
udokumentowane w wewn´trznej
dokumentacji prowadzonej przez
operatora instalacji.
W∏aÊciwe organy zobowiàzujà operatora instalacji do zmiany jego planu
monitorowania, je˝eli plan ten przesta∏ byç zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszych wytycznych.
Analiza niepewnoÊci
NowoÊcià w rozporzàdzeniu jest
analiza niepewnoÊci. Analiza niepewnoÊci w systemie handlu emisjami
jest jednym ze sposobów zapewnienia wiarygodnoÊci wyznaczanych
wielkoÊci emisji dwutlenku w´gla
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z instalacji uczestniczàcych w systemie. Dok∏adnoÊç wyznaczenia
wielkoÊci emisji dwutlenku w´gla
musi byç mo˝liwie jak najwi´ksza,
poniewa˝ parametr ten jest podstawà
do rozliczenia przydzielonych na instalacje uprawnieƒ do emisji CO2.
WA˚NE!
✔
Analiza niepewnoÊci obejmuje ustalenie wiarygodnych dowodów, pozwalajàcych stwierdziç w trakcie
weryfikacji dotrzymywanie maksymalnych dopuszczalnych niepewnoÊci pomiaru okreÊlonych poziomami dok∏adnoÊci.
Rozporzàdzenie zosta∏o wydane na
podstawie art. 41 ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawwww.dashofer.pl

Nr 11/2008
nieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784).
Przedmiotowe rozporzàdzenie zosta∏o
skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Ministerstwo poinformowa∏o jednoczeÊnie, ˝e rozporzàdzenie wejdzie
w ˝ycie w terminie 14 dni od dnia

!

og∏oszenia. Z uwagi na koniecznoÊç
dostosowania przepisów w zakresie monitorowania emisji CO2 do
przepisów okreÊlono jednak, ˝e rozporzàdzenie w zakresie dotyczàcym
sposobu monitorowania wielkoÊci
emisji, cz´stotliwoÊci przekazywania danych dotyczàcych monitorowanych wielkoÊci emisji, zakresu
informacji zawartych w rocznym

raporcie oraz formy i uk∏adu rocznego raportu obowiàzuje od dnia
1 stycznia 2008 r. W zwiàzku z tak
póênym ukazaniem si´ rozporzàdzenia, miejmy nadziej´, ˝e urz´dy
zdà˝à zatwierdziç plany monitorowania do czasu weryfikacji raportu rocznego, czyli do stycznia
2009 r.
■
Zbigniew Bieƒko

Temat numeru

Kiedy mo˝na sk∏adaç wnioski na ochron´ Êrodowiska w RPO?
W artykule przedstawiamy planowane w poszczególnych województwach terminy naborów
w zakresie ochrony Êrodowiska.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
DolnoÊlàskiego
Priorytet 4. Ârodowisko i bezpieczeƒstwo ekologiczne.
4.1. Gospodarka odpadami – maj
2009.
4.2. Infrastruktura wodno-Êciekowa
– listopad 2008.
4.3. Poprawa jakoÊci powietrza –
maj 2010.
4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom –
luty 2011.
4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych – maj 2009.
4.6. Wsparcie instytucji zajmujàcych
si´ zabezpieczeniem Êrodowiska
naturalnego – luty 2011.
4.7. Ochrona bioró˝norodnoÊci i edukacja ekologiczna – maj 2011.
Priorytet 9. Miasta.
9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powy˝ej
10 tysi´cy mieszkaƒców – luty 2009.
9.2. Wsparcie dla przedsi´wzi´ç
w zakresie mieszkalnictwa w miastach powy˝ej 10 tysi´cy mieszkaƒców – luty 2010.

www.dashofer.pl

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

spo∏eczno-gospodarczych terenów
poprzemys∏owych i powojskowych
– III kw. 2009.

Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne
u˝ytkowanie Êrodowiska.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego

2.2. Gospodarka odpadami – I kw. 2009.
2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza – II kw. 2009.
2.4. Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku – III kw. 2009.
2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeƒstwa powodziowego i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska
– IV kw. 2009.
2.6. Ochrona i promocja zasobów –
IV kw. 2009 przyrodniczych.
Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw.
5.3. Wspieranie przedsi´biorstw
w zakresie dostosowania do wymogów ochrony Êrodowiska – IV kw.
2009.
Priorytet 6: Wsparcie rozwoju turystyki.
6.1. Rozwój us∏ug turystycznych
w oparciu o zasoby przyrodnicze
– II kw. 2009.
Priorytet 7. Wspieranie przemian
w miastach i w obszarach wymagajàcych odnowy.
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych
dzielnic miast – listopad 2008.
7.2. Adaptacja do nowych funkcji

Priorytet 1. Przedsi´biorczoÊç i innowacje.
Dzia∏anie 1.4. Dotacje inwestycyjne
w zakresie dostosowania przedsi´biorstw do wymogów ochrony
Êrodowiska oraz w zakresie odnawialnych êróde∏ energii 30.09.2008 r.
– 13.11.2008 r.; kolejny konkurs –
01.2009-03.2009.
Priorytet 3. AtrakcyjnoÊç obszarów
miejskich i tereny inwestycyjne.
Dzia∏anie 3.1. Tworzenie terenów
inwestycyjnych – 05.2009-06.2009.
Dzia∏anie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
– 05.2009-06.2009.
Priorytet 6. Ârodowisko i czysta
energia.
Dzia∏anie 6.1. Ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska – 01.2009- 02.2009.
Gospodarka
wodno-Êciekowa
05.2009-06.2009.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 11.2008-12.2008.
Bezpieczeƒstwo ekologiczne –
01.2009-02.2009.
Ochrona przyrody i kszta∏towanie

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2008
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postaw ekologicznych – 09.2009-10.2009.
Dzia∏anie 6.2 Energia przyjazna Êrodowisku – 01.2009-02.2009.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubuskiego
Priorytet 3. Ochrona i zarzàdzanie
zasobami Êrodowiska naturalnego.

Dzia∏anie 7.4. Poprawa bezpieczeƒstwa ekologicznego oraz ochrona
przed skutkami kl´sk ˝ywio∏owych
– IV kwarta∏ 2008 r.-I kwarta∏
2009 r.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
Priorytet IV: Ârodowisko, zapobieganie zagro˝eniom i energetyka.

Dzia∏anie 3.1. Infrastruktura ochrony
Êrodowiska przyrodniczego – IV kwarta∏ 2008 r.
Dzia∏anie 3.2. Poprawa efektywnoÊci
energetycznej i wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii – IV kwarta∏ 2008 r.
Dzia∏anie 3.3. Zarzàdzanie Êrodowiskiem przyrodniczym – IV kwarta∏
2008 r.

4.1. Gospodarka wodno-Êciekowa
– 6 paêdziernika 2008 r.-7 listopada
2008 r.
4.3. Ochrona powietrza, energetyka
– 19 stycznia 2009 r.-23 lutego
2009 r.
4.4. Ochrona przyrody, zagro˝enia,
systemy monitoringu – 19 stycznia
2009 r.-23 lutego 2009 r.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
¸ódzkiego

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego

II.3. Ochrona przyrody 13 paêdziernika 2008 r.-21 listopada 2008 r.

OÊ priorytetowa 4. Ochrona Êrodowiska.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Ma∏opolskiego

Dzia∏anie 4.1. Infrastruktura wodnoÊciekowa i gospodarka odpadami.
PROCEDURA KONKURSOWA:
3 listopada-17 listopada 2008 r.;
1 grudnia-15 grudnia 2009 r.; wrzesieƒ 2011 r.
Dzia∏anie 4.3. Ochrona powietrza,
odnawialne êród∏a energii – 16 marca-31 marca 2009 r.; paêdziernik
2011 r.
Dzia∏anie 4.4. Ochrona bioró˝norodnoÊci Opolszczyzny – 1 wrzeÊnia-15 wrzeÊnia 2009 r.; listopad 2012 r.

Priorytet 6. SpójnoÊç wewnàtrzregionalna.
Dzia∏anie 6.1. Rozwój miast.
Schemat A: Programy realizowane
wy∏àcznie w ramach programów
rewitalizacji – IV kwarta∏ 2008 r.
Priorytet 7. Infrastruktura ochrony
Êrodowiska.
Dzia∏anie 7.1. Gospodarka wodnoÊciekowa – I kwarta∏ 2010 r.
Dzia∏anie 7.2. Poprawa jakoÊci
powietrza i zwi´kszenie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii – IV kwarta∏ 2008 r.-I kwarta∏
2009 r.
Dzia∏anie 7.3. Gospodarka odpadami – IV kwarta∏ 2008 r.-I kwarta∏
2009 r.
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OÊ priorytetowa 6. Aktywizacja
obszarów miejskich i zdegradowanych.
Dzia∏anie 6.1. Rewitalizacja obszarów miejskich – 1 czerwca-15 czerwca
2009 r.
Dzia∏anie 6.2. Zagospodarowanie
terenów zdegradowanych – 17 sierpnia-31 sierpnia 2009 r.; wrzesieƒ
2012 r.
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
OÊ priorytetowa IV: Ochrona Êrodowiska i zapobieganie zagro˝eniom.
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska.
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Infrastruktura oczyszczania Êcieków (schemat A);
planowana data naboru – maj 2010 r.,
planowana data zakoƒczenia naboru – III kwarta∏ 2010 r.
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Zaopatrzenie w wod´
(schemat B); planowana data naboru
– maj 2010 r., planowana data zakoƒczenia naboru – III kwarta∏ 2010 r.
Dzia∏anie: Infrastruktura ochrony
Êrodowiska – Zagospodarowanie
odpadów (schemat C); planowana
data naboru – czerwiec 2009 r., planowana data zakoƒczenia naboru –
III kwarta∏ 2009 r.
Dzia∏anie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi; planowana data naboru – marzec 2011 r.,
planowana data zakoƒczenia naboru – II kwarta∏ 2011 r.
Dzia∏anie: Zachowanie oraz ochrona
ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej; planowana data naboru –
luty 2009 r., planowana data zakoƒczenia naboru II kwarta∏ 2009 r.
Dzia∏anie: Zwalczanie i zapobieganie zagro˝eniom; planowana data
naboru – luty 2009 r., planowana
data zakoƒczenia naboru – II kwarta∏ 2009 r.
OÊ priorytetowa VII: SpójnoÊç
wewnàtrzregionalna.
Dzia∏anie: Rewitalizacja miast Planowana data naboru – czerwiec
2009 r., planowana data zakoƒczenia naboru III kwarta∏ 2009 r.
Dzia∏anie: Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych Planowana data
naboru – czerwiec 2009 r., planowana
data zakoƒczenia naboru III kwarta∏ 2009 r.
www.dashofer.pl
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego
OÊ priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska.
Dzia∏anie 5.1. Regionalna infrastruktura ochrony Êrodowiska – 15 paêdziernika 2008 r.-28 listopada 2008 r.
Dzia∏anie 5.2. Lokalna infrastruktura ochrony Êrodowiska – 15 paêdziernika 2008 r.-28 listopada 2008 r.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego
OÂ PRIORYTETOWA 3. Funkcje
miejskie i metropolitalne.
3.2. Wzrost atrakcyjnoÊci przestrzeni
miejskiej.
3.2.1. Kompleksowe przedsi´wzi´cia rewitalizacyjne – 1.2009 r.-2.2009 r.; 9.2009 r.-10.2009 r.
OÂ PRIORYTETOWA 5. Ârodowisko i energetyka przyjazna Êrodowisku.

Dzia∏anie 5.3. Czyste powietrze
i odnawialne êród∏a energii – 7 kwietnia 2009 – 8 czerwca 2009.
Dzia∏anie 5.4. Zarzàdzanie Êrodowiskiem – 5 grudnia 2008 r.-5 lutego
2009 r.
Dzia∏anie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze – 5 wrzeÊnia 2008-5 listopada 2008 r.
Priorytet VI. Zrównowa˝ony rozwój
miast.
Dzia∏anie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Poddzia∏anie 6.2.1. Rewitalizacja
– „du˝e miasta” 7 listopada 2008 r.-6 stycznia 2009 r.
Poddzia∏anie 6.2.2. Rewitalizacja
– „ma∏e miasta” 7 listopada 2008 r.-6 stycznia 2009 r.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âwi´tkorzyskiego
OÊ priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej.

5.1. Gospodarka odpadami 1.2009 r.-2.2009 r.
5.2. Gospodarka wodna – 28.11.2008 r.-9.01.2009 r.; 9.2010 r.-10.2010 r.
5.3. Zarzàdzanie informacjà o Êrodowisku – 1.2009 r.-2.2009 r.;
10.2010 r.-11.2010 r.
5.4. Rozwój energetyki opartej na
êród∏ach odnawialnych – 9.2009 r.-10.2009 r.; 2.2011 r.-3.2011 r.

D 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej 2009 r.
D 4.2. Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury ochrony Êrodowiska
i energetycznej 2009 r.

OÂ PRIORYTETOWA 8. Lokalna
infrastruktura podstawowa.

D 6.2. Rewitalizacja ma∏ych miast
– 1.10.2008 r.-31.10.2008 r.

8.2. Lokalna infrastruktura ochrony
Êrodowiska – 26.09.2008-31.10.2008 r.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmiƒsko-Mazurskiego

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Âlàskiego
Priorytet V. Ârodowisko.
Dzia∏anie 5.2. Gospodarka odpadami – 7 lipca-7 wrzeÊnia 2009 r.
www.dashofer.pl

OÊ priorytetowa 6. Wzmocnienie
oÊrodków miejskich i rewitalizacja
ma∏ych miast.

OÊ priorytetowa 1. PRZEDSI¢BIORCZOÂå.
Dzia∏anie 1.1. Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw.
1.1.5. Wsparcie MÂP – promocja
produktów i procesów przyjaznych

dla Êrodowiska do koƒca grudnia
2008 r.
OÊ priorytetowa 4. ROZWÓJ,
RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST.
Dzia∏anie 4.2. Rewitalizacja miast
– 12.11.2008 r.-13.01.2009 r.
Dzia∏anie 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i przemys∏owych – 08.06.2009 r.-30.06.2009 r.
OÊ priorytetowa 6. ÂRODOWISKO
PRZYRODNICZE.
Dzia∏anie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji Êrodowiska poprzez
budow´, rozbudow´ i modernizacj´
infrastruktury ochrony Êrodowiska
– II kwarta∏ 2009 r.
Dzia∏anie 6.2. Ochrona Êrodowiska
przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami – II kwarta∏ 2009 r.
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Wielkopolskiego
Priorytet I. KonkurencyjnoÊç przedsi´biorstw.
1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych – IV kwarta∏ 2008 r.
Priorytet III: Ârodowisko przyrodnicze.
3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
– grudzieƒ 2008-luty 2009.
3.2. Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku – grudzieƒ
2008-luty 2009.
3.3. Wsparcie ochrony przyrody –
marzec 2009-maj 2009.
3.4. Gospodarka wodno-Êciekowa
– wrzesieƒ 2008-listopad 2008.
3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagro˝onych obszarów
województwa – paêdziernik 2008-grudzieƒ 2008.
3.6. Poprawa bezpieczeƒstwa Êrodowiskowego i ekologicznego – paêdziernik 2008-grudzieƒ 2008.
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3.7. Zwi´kszenie wykorzystania
odnawialnych zasobów energii –
grudzieƒ 2008-luty 2009.

tycznych – Rewitalizacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego

4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich – czerwiec 2009 r.
4.2. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów poprzemys∏owych i powojskowych planowana data naboru
zostanie ustalona po przyj´ciu Wy-

OÊ priorytetowa 4. Infrastruktura
Ochrony Ârodowiska.
Dzia∏anie 4.3. Zaopatrzenie w wod´
i oczyszczanie Êcieków – 30 grud-

nia 2008 r.-15 lutego 2009 r.
Dzia∏anie 4.5. Ochrona przyrody
i zapobieganie zagro˝eniom.
Poddzia∏anie 4.5.1. Zintegrowany
system zapobiegania i kontroli
zanieczyszczeƒ 2009 r.
Poddzia∏anie 4.5.2. Promowanie
bioró˝norodnoÊci i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) 2009 r.
Poddzia∏anie 4.5.3. Zapobieganie
zagro˝eniom 2009 r.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏aty sankcyjne w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów
Op∏ata sankcyjna nak∏adana jest
na ka˝dego, kto wprowadza do
obrotu:
1) nawozy oznaczone znakiem
„NAWÓZ WE”, nienale˝àce do
typów nawozów wyszczególnionych w za∏àczniku nr I do
rozporzàdzenia nr 2003/2003
lub niespe∏niajàce wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych dla
danego typu nawozu w tym
za∏àczniku;
2) nawozy lub Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin niezgodnie z warunkami okreÊlonymi
w art. 3 lub 5 ustawy.

Podmiot ten lub osoba ma obowiàzek wycofaç je z obrotu, na w∏asny
koszt, oraz wnieÊç na rachunek
urz´du skarbowego, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ albo miejsce
zamieszkania podmiotu wprowadzajàcego do obrotu nawóz, nawóz
oznaczony znakiem „NAWÓZ WE”
lub Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin, op∏at´ sankcyjnà stanowiàcà
100% kwoty nale˝nej za sprzedane
nawozy, nawozy oznaczone znakiem
„NAWÓZ WE” lub Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, a w przypadku
innej formy zbycia nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin – 100% wartoÊci korzyÊci majàtkowej uzyskanej lub
którà móg∏by uzyskaç za wprowa-
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dzone do obrotu nawozy, nawozy
oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”
lub Êrodki wspomagajàce upraw´
roÊlin.
Decyzje
inspektora
Inspektor Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych,
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
albo miejsce zamieszkania podmiotu
wprowadzajàcego do obrotu nawóz,
nawóz oznaczony znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodek wspomagajàcy
upraw´ roÊlin, wydaje decyzj´,
w której stwierdza:
1) wprowadzenie do obrotu nawozu
oznaczonego znakiem „NAWÓZ
WE”, nienale˝àcego do typów
nawozów wyszczególnionych
w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia nr 2003/2003 lub niespe∏niajàcego wymagaƒ jakoÊciowych dla danego typu nawozu
okreÊlonych w tym za∏àczniku
lub
2) wprowadzenie do obrotu nawozu
lub Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 3
lub 5 ustawy – oraz okreÊla termin jego wycofania z obrotu,
iloÊç wprowadzonego do obrotu
nawozu lub Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin oraz wysokoÊç op∏aty sankcyjnej.
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Op∏ata sankcyjna dla
podmiotu zagranicznego
Je˝eli wprowadzajàcym do obrotu
nawóz, nawóz oznaczony znakiem
„NAWÓZ WE” lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin jest podmiot majàcy siedzib´ albo miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) op∏at´ sankcyjnà wnosi si´ na
rachunek urz´du skarbowego,
którym kieruje Naczelnik Drugiego Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie;
2) decyzj´, o której mowa wy˝ej,
wydaje inspektor Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych w∏aÊciwy
dla województwa mazowieckiego.
Przekazywanie decyzji
Inspektor Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych
przekazuje w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skarbowego ostateczne
wydane przez siebie decyzje o op∏acie sankcyjnej.
Post´powanie
egzekucyjne
Je˝eli obowiàzek wniesienia op∏aty
sankcyjnej wynikajàcy z ostatecznej
decyzji nie zosta∏ spe∏niony, w∏aÊciwy naczelnik urz´du skarbowego
www.dashofer.pl
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zawiadamia inspektora Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych, który wystawia tytu∏ wykonawczy stanowiàcy
podstaw´ do przymusowego Êciàgni´cia tej op∏aty w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

sobu uiszczania op∏at za przeprowadzenie czynnoÊci kontrolnych
i przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”
oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin (Dz.U. Nr 17, poz. 108).
Stawki op∏at

Koszt czynnoÊci
kontrolnych
Podmiot wprowadzajàcy do obrotu
nawóz, nawóz oznaczony znakiem
„NAWÓZ WE” lub Êrodek wspomagajàcy upraw´ roÊlin wnosi op∏aty
za przeprowadzenie przez Inspekcj´
czynnoÊci kontrolnych i przeprowadzenie badaƒ laboratoryjnych,
je˝eli w wyniku tej kontroli stwierdzono, ˝e nawozy, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”
albo Êrodki wspomagajàce upraw´
roÊlin nie spe∏niajà wymagaƒ jakoÊciowych, wynikajàcych z przepisów
rozporzàdzenia nr 2003/2003 lub
przepisów wydanych na podstawie
art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12
pkt 5 ustawy lub z pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
lub nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w art. 5 ustawy, lub nie spe∏niajà wymagaƒ dodatkowych, zadeklarowanych przez producenta,
importera lub inny podmiot wprowadzajàcy do obrotu nawóz, nawóz
oznaczony znakiem „NAWÓZ WE”
lub Êrodek wspomagajàcy upraw´
roÊlin.
WysokoÊç kosztów
Kwestia ta jest uregulowana w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci i spo-

OkreÊlono stawki op∏at za przeprowadzenie:
1) czynnoÊci kontrolnych, w tym:
➢ dojazd osób kontrolujàcych
do miejsca przeprowadzenia
kontroli nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ
WE” oraz Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin – w wysokoÊci:
– 7,80 z∏, je˝eli odleg∏oÊç do
tego miejsca wynosi do
10 km,
– 20,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç
do tego miejsca wynosi
powy˝ej 10 km do 50 km,
– 59,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç
do tego miejsca wynosi powy˝ej 50 km do 100 km,
– 98,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç
do tego miejsca wynosi powy˝ej 100 km do 150 km,
– 137,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç
do tego miejsca wynosi powy˝ej 150 km do 200 km,
– 157,00 z∏, je˝eli odleg∏oÊç
do tego miejsca wynosi powy˝ej 200 km,
➢ pobranie próbki do badaƒ laboratoryjnych – w wysokoÊci
23,00 z∏,
➢ kontrol´ oznakowania nawozu,
nawozu oznaczonego znakiem
„NAWÓZ WE” oraz Êrodka
wspomagajàcego upraw´ roÊlin – w wysokoÊci 3,00 z∏,

➢ kontrol´ dokumentów – w wysokoÊci 17,00 z∏,
➢ wys∏anie próbki do badaƒ –
w wysokoÊci 100% kosztów
wys∏ania tej próbki do badaƒ,
➢ kontrol´ procesu technologicznego, warunków produkcji,
sk∏adowania oraz transportu
nawozu, nawozu oznaczonego
znakiem „NAWÓZ WE” oraz
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin – w wysokoÊci
17,00 z∏ za ka˝dà rozpocz´tà
godzin´ pracy;
2) badaƒ laboratoryjnych – w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach
w sprawie op∏at za zadania wykonywane przez okr´gowe stacje chemiczno-rolnicze.
Uiszczanie op∏at
Op∏aty uiszcza si´ na rachunek w∏aÊciwego miejscowo urz´du skarbowego w kwocie i terminie okreÊlonych w wezwaniu do zap∏aty wystawionym przez w∏aÊciwego miejscowo wojewódzkiego inspektora
jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych. W∏aÊciwoÊç miejscowà urz´du skarbowego i wojewódzkiego inspektora jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych
ustala si´ wed∏ug siedziby albo
miejsca zamieszkania podmiotu
kontrolowanego. Je˝eli podmiot
kontrolowany nie ma siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwy miejscowo jest odpowiednio
– Drugi Urzàd Skarbowy Warszawa-ÂródmieÊcie oraz wojewódzki
inspektor jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych w∏aÊciwy dla
województwa mazowieckiego. ■
Redakcja
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Finanse
Wykroczenia w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów
W artykule przedstawiamy rodzaje wykroczeƒ, które podlegajà
karze grzywny przy wprowadzeniu do obrotu nawozów.

Karze grzywny podlega ka˝dy, kto,
wprowadzajàc do obrotu nawozy
oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:
1) deklaruje na opakowaniu lub
etykiecie do∏àczonej do nawozu
albo w dokumentach, w które si´
go zaopatruje, zawartoÊç sk∏adników pokarmowych g∏ównych,
drugorz´dnych i mikrosk∏adników niezgodnie z art. 6, 17,
18, 19, 21 lub 23 rozporzàdzenia
nr 2003/2003 lub niezgodnie ze
sposobem okreÊlonym na podstawie art. 12 tego rozporzàdzenia,
lub
2) umieszcza na etykiecie do∏àczonej do nawozu informacje dotyczàce jego oznakowania lub
znakuje nawóz na opakowaniu
w sposób niezgodny z warunkami okreÊlonymi na podstawie
art. 10 ust. 1 lub 2 rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub
3) nie umieszcza dla nawozów luzem
oznakowaƒ identyfikacyjnych
w dokumentach, w które si´ je
zaopatruje, zgodnie z art. 10 ust. 3
rozporzàdzenia nr 2003/2003,
oraz nie udost´pnia tych dokumentów do kontroli, lub
4) nie umieszcza na opakowaniu
lub etykiecie do∏àczonej do nawozu albo w dokumentach,
w które si´ go zaopatruje, nast´pujàcych informacji w j´zyku
polskim:
➢ napisanego wielkimi literami
znaku „NAWÓZ WE” lub
➢ o typie nawozu, zgodnie z typami nawozu okreÊlonymi
w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia nr 2003/2003, lub
➢ wyrazu „mieszanka” po okreÊleniu typu nawozu – dla nawozów mieszanych, lub
➢ oznakowaƒ dodatkowych okre-
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nazwy oraz siedziby i adresu
Êlonych w art. 19, 21 lub 23
producenta, o którym mowa
rozporzàdzenia nr 2003/2003,
w art. 2 lit. x rozporzàdzenia
lub
nr 2003/2003, lub
➢ o podstawowych albo drugorz´dnych sk∏adnikach pokaro
➢ temperaturze przechowywamowych oraz mikrosk∏adninia nawozów p∏ynnych oraz
kach i odpowiadajàcych im
o Êrodkach, jakie powinny byç
symbolach chemicznych, zgodpodj´te, aby zapobiec wypadnie z wymaganiami okreÊlonykom podczas ich przechowymi w art. 9 ust. 1 lit. a tiret piàte
wania, lub
rozporzàdzenia nr 2003/2003, 5) umieszcza identyfikacj´ dobrolub
wolnà niezgodnie z art. 9 ust. 1
lit. b rozporzàdzenia nr 2003/2003,
nazw
sk∏adników
pokarmo➢
lub
wych i odpowiadajàcych im
ich symboli chemicznych, lub 6) umieszcza oznakowania dotyczàce identyfikacji dobrowolnej,
➢ nazw mikrosk∏adników pokaro której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b
mowych zawartych w naworozporzàdzenia nr 2003/2003,
zie, wymienionych w porzàdku
sprzecznie z oznakowaniem
alfabetycznym ich symboli
identyfikacji obowiàzkowej,
chemicznych, je˝eli nawóz
o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a
zawiera mikrosk∏adniki, które
tego rozporzàdzenia, lub
w ca∏oÊci lub w cz´Êci sà chemicznie zwiàzane ze zwiàz- 7) nie umieszcza oddzielnie od
innych informacji zawartych na
kiem organicznym, nazw miopakowaniu, etykiecie do∏àczokrosk∏adników pokarmowych,
nej do nawozu lub w dokumenpo których dodaje si´ okreÊtach, w które si´ go zaopatruje,
lenia: „schelatowany przez
identyfikacji dobrowolnej, o któ(z podaniem nazwy czynnika
rej mowa w art. 9 ust. 1 lit. b
chelatujàcego lub jego skrótu,
rozporzàdzenia nr 2003/2003
okreÊlonego w sekcji E.3.1
lub
za∏àcznika nr I do rozporzàdzenia nr 2003/2003)” albo 8) nie podaje informacji, o których
mowa w art. 9 ust. 1 rozporzà„skompleksowany przez (z podzenia nr 2003/2003 oddzielnie
daniem nazwy czynnika komod innych informacji umieszczopleksujàcego, podanego w seknych na opakowaniu, etykiecie
cji E.3.2 za∏àcznika nr I do
do∏àczonej do nawozu lub dorozporzàdzenia nr 2003/2003)”,
kumentach, w które si´ go zalub
opatruje, lub
➢ instrukcji stosowania nawozu,
dla nawozów wymienionych 9) nie przechowuje dokumentacji
o pochodzeniu nawozu, w tym
w sekcjach E.1. i E.2. za∏àcznawozu o wysokiej zawartoÊci
nika nr I do rozporzàdzenia
azotu na bazie azotanu amonu,
nr 2003/2003, lub
i nie udost´pnia tej dokumen➢ o masie nawozów p∏ynnych,
tacji do kontroli przez okres,
lub
w którym nawozy znajdujà si´
➢ o masie netto lub brutto naw obrocie, oraz przez okres 2 lat,
wozu oraz wadze opakowania
liczàc od dnia wstrzymania dow przypadku podania masy
staw przez producenta, lub
brutto nawozu, lub
➢ imienia i nazwiska oraz miejsca 10) proste o zawartoÊci azotu powy˝ej 28% masowych w przeliczezamieszkania i adresu albo
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niu na azotan amonu, nie gwarantuje, ˝e nawozy te sà zgodne
z wymaganiami okreÊlonymi
w sekcji 1 za∏àcznika nr III do
rozporzàdzenia nr 2003/2003
lub
11) nie posiada dokumentu stwierdzajàcego, ˝e nawóz o zawartoÊci azotu powy˝ej 28% masowych w przeliczeniu na azotan
amonu przeszed∏ pomyÊlnie
test odpornoÊci na detonacj´
w laboratorium upowa˝nionym
do jego przeprowadzenia, lub
12) podaje zawartoÊç sk∏adników
pokarmowych g∏ównych, drugorz´dnych i mikrosk∏adników
niezgodnie z tolerancjami okreÊlonymi w za∏àczniku nr II do
rozporzàdzenia nr 2003/2003
lub systematycznie wykorzystuje
te tolerancje, lub stosuje tolerancje w odniesieniu do zawartoÊci
minimalnych i maksymalnych,
okreÊlonych w za∏àczniku nr I
do rozporzàdzenia nr 2003/2003,
lub
13) wprowadza do obrotu:
➢ w opakowaniach, które nie sà
zamkni´te w sposób lub przy
zastosowaniu urzàdzenia,
o których mowa w art. 12 rozporzàdzenia nr 2003/2003,
lub
➢ nieopakowane nawozy o zawartoÊci azotu powy˝ej 28%
masowych w przeliczeniu na
azotan amonu,
– podlega karze grzywny.

3)

4)

5)

Wykroczenie
Karze grzywny podlega tak˝e, kto,
wprowadzajàc do obrotu nawozy
nieoznaczone znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodki wspomagajàce
upraw´ roÊlin:
1) konfekcjonuje je bez pisemnej
zgody producenta lub nie uzgadnia z tym producentem rodzaju
opakowaƒ stosowanych do konfekcjonowania lub
2) nie umieszcza na opakowaniu
lub na etykiecie, a w przypadku
nawozów albo Êrodków wspowww.dashofer.pl

6)

7)

magajàcych upraw´ roÊlin luzem
– w dokumentach, w które si´
je zaopatruje, w widocznym
miejscu, sporzàdzonych w j´zyku
polskim, w sposób trwa∏y i zapewniajàcy ich czytelnoÊç, informacji dotyczàcych identyfikacji
nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1
lub ust. 3 pkt 1, oraz instrukcji
stosowania i przechowywania
nawozu, Êrodka poprawiajàcego
w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora wzrostu, a tak˝e informacji o masie netto nawozu albo
Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin i okresie ich przydatnoÊci
do stosowania, lub
nie podaje informacji okreÊlonych w ust. 2 pkt 1 lit. f i g oraz
w ust. 3 pkt 1 lit. c i d oddzielnie od innych informacji wymienionych w ust. 2 lub ust. 3, lub
umieszcza na opakowaniu lub
na etykiecie, a w przypadku nawozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin luzem
– w dokumentach, w które si´
je zaopatruje, informacje inne
ni˝ okreÊlone w art. 9 ust. 2 lub
ust. 3 oraz w ust. 9, lub
zmienia treÊç instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
Êrodka poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora
wzrostu, o której mowa w pozwoleniu ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa na wprowadzenie do obrotu nawozu, Êrodka
poprawiajàcego w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora wzrostu, lub
nie mocuje etykiet do∏àczonych
do nawozu albo Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin w taki
sposób, aby pozosta∏y one tam,
gdzie zosta∏y zamocowane,
niezale˝nie od zastosowanego
systemu zamkni´cia opakowania, lub
nie do∏àcza do nawozu oraz
Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin luzem egzemplarza dokumentów zawierajàcego informacje, okreÊlone w art. 9 ust. 2

lub ust. 3 w sposób zapewniajàcy
dost´p do tych informacji, lub
8) nie do∏àcza do nawozu oraz
Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin w postaci p∏ynnej informacji o temperaturze, w jakiej
powinny one byç przechowywane, oraz informacji o Êrodkach,
jakie powinny byç podj´te, aby
zapobiec wypadkom w trakcie
ich przechowywania, lub
9) nie znakuje nawozu organicznego, organiczno-mineralnego
albo Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin, wytworzonych
z produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego, o których
mowa w rozporzàdzeniu nr
1774/2002 lub zawierajàcych
te produkty w sposób okreÊlony
w cz´Êci 2 ust. 2 za∏àcznika do
rozporzàdzenia nr 181/2006.
Pozosta∏e wykroczenia
Karze grzywny podlega równie˝, ka˝dy, kto:
1) wprowadza do obrotu nawozy
nieoznaczone znakiem „NAWÓZ
WE” lub Êrodki wspomagajàce
upraw´ roÊlin:
➢ niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych lub
➢ w których zanieczyszczenia
przekraczajà dopuszczalne
wartoÊci zanieczyszczeƒ,
okreÊlone na podstawie art. 10
pkt 5 lub art. 11 pkt 5, lub
2) stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami okreÊlonymi w art. 17-20 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 22, powodujàc zagro˝enie
dla zdrowia ludzi lub zwierzàt
lub Êrodowiska, lub
3) stosuje nawozy i Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin niedopuszczone do obrotu, lub
4) stosuje Êrodki poprawiajàce
w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatory wzrostu niezgodnie z ich
instrukcjà stosowania i przechowywania, lub
5) wykonuje czynnoÊci polegajàce
na Êwiadczeniu us∏ug w zakresie
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stosowania nawozów, nie posiadajàc uprawnieƒ w tym zakresie, okreÊlonych w art. 21 ust. 1,
lub
6) przewozi lub przechowuje nawozy lub Êrodki wspomagajàce
upraw´ roÊlin w sposób niezgodny z art. 23 lub 24, powodujàc
zagro˝enie dla zdrowia ludzi
lub zwierzàt, lub Êrodowiska, lub
7) wbrew obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 7 ust. 3 lub 4, art. 31
ust. 1 pkt 2 lub art. 37 ust. 1, nie
wycofa∏ nawozu lub Êrodka

wspomagajàcego upraw´ roÊlin,
wprowadzonych do obrotu, lub
8) stosuje na pastwiskach nawozy
organiczne, organiczno-mineralne, Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby lub stymulatory
wzrostu, otrzymane z produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego, w rozumieniu
przepisów rozporzàdzenia nr
1774/2002, innych ni˝ obornik,
lub zawierajàce te produkty, lub
9) b´dàc nabywcà nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie

zaopiniowanego planu nawo˝enia, lub
10) stosuje nawozy naturalne niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawo˝enia, lub
11) przechowuje nawozy naturalne
niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 25,
12) deklaruje nieprawdziwe wymagania jakoÊciowe nawozu albo
Êrodka wspomagajàcego upraw´
roÊlin.
■
Redakcja

Finanse
Op∏ata depozytowa. Planowane zmiany w prawie
Przez op∏at´ depozytowà – rozumie si´ op∏at´ pobieranà przy
sprzeda˝y detalicznej akumulatorów kwasowo-o∏owiowych jako
osobnych produktów, której
zwrot nast´puje po przekazaniu
zu˝ytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu
zbierania zu˝ytych akumulatorów
zorganizowanego przez przedsi´biorc´.

W Polsce zasady uiszczania op∏aty
depozytowej reguluje Ustawa o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej z dnia
11 maja 2001 r. (Dz.U. 2007 Nr 90,
poz. 607, ze zm., tekst jedolity). Przyj´ty 16 wrzeÊnia 2008 r. przez rzàd
projekt ustawy o bateriach i akumulatorach zak∏ada mo˝liwe podwy˝szenie op∏aty depozytowej oraz nak∏ada nowe obowiàzki na sprzedawców i producentów dotyczàce
akumulatorów i baterii.
Systemy gospodarki
odpadami w UE

i odpadach opakowaniowych, znowelizowana Dyrektywà Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 2004/12/WE
z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniajàca Dyrektyw´ 94/62/WE w sprawie opakowaƒ i odpadów opakowaniowych. Na podstawie tej dyrektywy
wprowadzono obowiàzek zapewnienia odzysku i recyklingu cz´Êci odpadów opakowaniowych.
W przypadku op∏aty depozytowej,
zwolnienie od op∏aty przy zwrocie
starego akumulatora w momencie
zakupu nowego lub zwrot op∏aty
depozytowej w przypadku zwrotu
zu˝ytego akumulatora, w punkcie
sprzeda˝y detalicznej lub poprzez
system zbiórki odpadów pou˝ytkowych stworzony przez producentów i importerów akumulatorów,
pe∏ni rol´ zach´cajàcà u˝ytkowników akumulatorów do zwrotu starych i zu˝ytych. Takie rozwiàzanie
jest rekomendowane przez Dyrektyw´ UE nr 91/157/EEC, która
reguluje post´powanie dotyczàce
odzysku i kontrolowanej likwidacji
zu˝ytych baterii i akumulatorów zawierajàcych szkodliwe substancje.
Obowiàzki sprzedawcy

Systemy gospodarki odpadami wprowadzi∏a Dyrektywa Parlamentu i Rady Europejskiej Nr 94/62/EC z dnia
20 grudnia 1994 r. o opakowaniach
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Sprzedawca detaliczny akumulatora
kwasowo-o∏owiowego jest zobowiàzany przy jego sprzeda˝y do
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przyj´cia zu˝ytego akumulatora
oraz do pobrania op∏aty depozytowej, je˝eli przy sprzeda˝y akumulatora kupujàcy nie przekaza∏ mu
zu˝ytego egzemplarza.

✔

WA˚NE!
Stawka op∏aty depozytowej wynosi
30 z∏ za sztuk´. Przy sprzeda˝y
akumulatora sprzedawca powinien
potwierdziç na fakturze VAT lub
paragonie fiskalnym wysokoÊç pobranej op∏aty depozytowej.
W razie jednak, gdy kupujàcy,
w terminie 30 dni od daty sprzeda˝y
akumulatora, przyniesie zu˝yty
akumulator do sklepu, sprzedawca,
który pobra∏ op∏at´ depozytowà,
jest zobowiàzany przyjàç zu˝yty
akumulator i zwróciç op∏at´ depozytowà oraz potwierdziç zwrot
op∏aty depozytowej na fakturze
VAT lub paragonie fiskalnym.
Sprzedawca jest zobowiàzany ponadto do umieszczenia w punkcie
sprzeda˝y, w widocznym miejscu,
wywieszki informujàcej o:
1) warunkach i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora i odbioru
op∏aty depozytowej w punkcie
sprzeda˝y detalicznej i punktach systemu zbierania zu˝ytych
akumulatorów, zorganizowanych
przez przedsi´biorców, których
www.dashofer.pl
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akumulatory kwasowo-o∏owiowe sprzedaje;
2) okreÊlonym w przepisach o Inspekcji Handlowej, prawie sk∏adania skarg i wniosków, dotyczàcych nieprawid∏owoÊci w realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych
z ustawy przez sprzedawc´
detalicznego;
3) instytucji, do której nale˝y sk∏adaç skargi i wnioski dotyczàce
nieprawid∏owoÊci w realizacji
przez sprzedawc´ zobowiàzaƒ
wynikajàcych z ustawy.

zu˝yte akumulatory z innych miejsc
ni˝ punkty sprzeda˝y detalicznej
i przekazaç je do recyklingu.

Sposób magazynowania zu˝ytych
akumulatorów przez sprzedawc´
detalicznego nie mo˝e naruszaç
przepisów szczególnych o zasadach odzysku, unieszkodliwiania,
zbierania i transportu odpadów
niebezpiecznych.

Projekt, w Êlad za dyrektywà
2006/66/WE, okreÊla wymagania
dotyczàce wprowadzania do obrotu
baterii i akumulatorów, a w szczególnoÊci zakaz wprowadzania do
obrotu baterii i akumulatorów zawierajàcych substancje niebezpieczne oraz wymagania dotyczàce zbierania, przetwarzania, recyklingu
i unieszkodliwiania zu˝ytych baterii
i akumulatorów, w celu wspierania
wysokiego poziomu zbierania i recyklingu tych produktów. Projekt
ustawy okreÊla równie˝ przepisy
karne i kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Obowiàzki Przedsi´biorcy,
który wprowadza
do obrotu
Przedsi´biorca wytwarzajàcy, importujàcy lub dokonujàcy nabycia w UE
akumulatorów kwasowo-o∏owiowych jest zobowiàzany do∏àczyç do
produktu informacj´ o warunkach
i trybie zwrotu zu˝ytego akumulatora oraz o w∏asnych punktach
systemu zbierania tego odpadu.
Jest on zobowiàzany do odebrania
na w∏asny koszt od sprzedawcy detalicznego zu˝ytych akumulatorów
i przekazania ich do recyklingu.
Je˝eli zwrot pobranej op∏aty depozytowej w punkcie sprzeda˝y detalicznej jest niemo˝liwy z powodu
jego likwidacji lub przerwy w dzia∏alnoÊci, przedsi´biorca o którym
mowa powy˝ej, jest zobowiàzany,
przez w∏asne punkty systemu zbierania, do przyj´cia zu˝ytego akumulatora wprowadzonego przez niego
do obrotu i zwrotu op∏aty depozytowej, w terminie 45 dni od dnia
sprzeda˝y produktu.
Przedsi´biorca powinien równie˝
na w∏asny koszt odebraç wszystkie
www.dashofer.pl

Projekt ustawy
Przyj´ty 16 wrzeÊnia 2008 r. przez
rzàd projekt ustawy o bateriach
i akumulatorach zak∏ada zmniejszenie iloÊci substancji niebezpiecznych, w tym metali ci´˝kich, w bateriach i akumulatorach oraz w∏aÊciwe zbieranie i recykling powstajàcych z nich odpadów.

Podstawowym poj´ciem definiowanym przez projekt ustawy jest
definicja baterii i akumulatorów.
Zgodnie z projektem ustawy bateria i akumulator to ka˝de êród∏o
energii elektrycznej wytwarzanej
przez bezpoÊrednie przetwarzanie
energii chemicznej, które sk∏ada si´
z jednego albo kilku pierwotnych
ogniw baterii nienadajàcych si´ do
powtórnego na∏adowania albo wtórnych ogniw baterii nadajàcych si´
do powtórnego na∏adowania.
W projekcie zapisano, ˝e przedsi´biorcy wprowadzajàcy baterie i akumulatory na rynek b´dà ponosiç
wszystkie koszty wynikajàce ze
zbierania, przetwarzania i recyklingu zu˝ytych urzàdzeƒ.
Zgodnie z projektem sprzedawcy
hurtowi oraz prowadzàcy us∏ugi

wymiany zu˝ytych baterii i akumulatorów b´dà musieli zapewniç
przyjmowanie tego rodzaju odpadów. Rozwiàzanie to ma objàç tak˝e sprzedawców detalicznych, których powierzchnia sprzeda˝y przekracza 25 m kw.
Obowiàzywaç b´dzie tak˝e przepis
dotyczàcy osiàgni´cia okreÊlonego
poziomu zbierania zu˝ytych baterii
i akumulatorów przenoÊnych. W przypadku baterii i akumulatorów samochodowych, ich koƒcowy u˝ytkownik b´dzie musia∏ oddaç powsta∏e z nich odpady do sprzedawcy
detalicznego baterii i akumulatorów samochodowych, do punktów
serwisowych lub do punktów zbierania odpadów. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç dotyczàcà wytwarzania, zbierania, przetwarzania lub
recyklingu zu˝ytych baterii i akumulatorów b´dà mia∏y m.in. obowiàzek przekazywania informacji
do s∏u˝b paƒstwowych.
Projekt przewiduje, ˝e producent
i importer od ka˝dej baterii trafiajàcej na rynek zap∏aci od 3 gr do
1,5 z∏ ekopodatku od sztuki. Nie
zniknie te˝ op∏ata produktowa od
takich wyrobów, poniewa˝ projekt
zak∏ada, ˝e wyniesie ona od 80 gr
do 12 z∏ za kg zu˝ytych ogniw.
Z kolei nowa stawka op∏aty depozytowej od akumulatorów b´dzie
wynosiç od 30 do 50 z∏.
Op∏at´ produktowà wniosà ci, którzy nie osiàgnà odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu baterii
i akumulatorów.
Nowe prawo ustala ponadto wymogi dotyczàce zawartoÊci metali
ci´˝kich w bateriach i akumulatorach oraz wymogi zwiàzane z ich
oznaczeniem. Na przyk∏ad zabronione b´dzie wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów o nadmiernej iloÊci rt´ci i kadmu. Zakazano ponadto ∏àczenia zu˝ytych
baterii i akumulatorów z innymi
odpadami.
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G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska b´dzie prowadzi∏ rejestr
przedsi´biorców wprowadzajàcych
baterie i akumulatory na rynek oraz
podmiotów prowadzàcych zak∏ady
przetwarzania zu˝ytych baterii i akumulatorów.
Zaproponowano ponadto ustanowienie op∏aty za wprowadzanie do

?

obrotu baterii i akumulatorów przenoÊnych, która b´dzie przekazywana przez wprowadzajàcych te
produkty na rynek na rachunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego.
Pieniàdze te b´dà przeznaczone na
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat zbierania, przetwarzania i recyklingu
tych produktów. Nowe prawo do-

tyczy wszystkich rodzajów baterii
i akumulatorów wprowadzonych
do obrotu w Unii Europejskiej, niezale˝nie od ich rodzajów, pojemnoÊci, masy i sk∏adu materia∏owego. Przygotowany projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do
przepisów europejskich.
■
Paulina Grabowska

Pytania i odpowiedzi

Czy gmina dopuszcza si´ praktyk monopolistycznych, je˝eli pobiera zró˝nicowane op∏aty za przyjmowanie
odpadów komunalnych na wysypisko: ni˝sze, je˝eli sama je przywozi, wy˝sze, je˝eli przywozi je ktoÊ inny?
B´dàc monopolistà na rynku us∏ug
sk∏adowania odpadów komunalnych i ich unieszkodliwiania gmina
nadu˝ywa pozycji dominujàcej,
pobierajàc zró˝nicowane op∏aty za
przyjmowanie odpadów na wysypisko, ni˝sze – je˝eli sama wykonuje
ich przywóz i wy˝sze, gdy czynnoÊci te wykonuje inna jednostka.
Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, stwierdzajàc, ˝e
gmina stosuje praktyki ograniczajàce konkurencj´, nakaza∏ jej zaprzestanie tych praktyk i wymierzy∏
kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 7000 z∏.
Gmina odwo∏a∏a si´ do Sàdu, który
odwo∏anie oddali∏.
Bezsporne w sprawie jest, ˝e gmina
b´dàc monopolistà na rynku us∏ug
sk∏adowania odpadów komunalnych
i ich unieszkodliwiania stosowa∏a
zró˝nicowane ceny. Je˝eli sama
wykonywa∏a wywóz i przyjmowanie odpadów pochodzàcych od

mieszkaƒców, cena ta wynosi∏a 6 z∏
za rok od jednego mieszkaƒca.
Je˝eli us∏ugi te Êwiadczy∏ przedsi´biorca – strona zainteresowana
w sprawie – op∏ata wynosi∏a 90 z∏
za rok. Takie dysproporcje cenowe
w ocenie sàdu wyczerpujà znamiona praktyki okreÊlonej w art. 8 ust. 1
i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2003 Nr 86,
poz. 804, ze zm.).
Podzieliç nale˝y poglàd Prezesa
Urz´du, ˝e przepisy antymonopolowe majà charakter bezwzgl´dnie
obowiàzujàcych i nie istnieje w tych
przepisach klauzula, która ekskulpowa∏aby gmin´ w zakresie dzia∏aƒ
obj´tych ocenà organu antymonopolowego. Na marginesie zauwa˝yç nale˝y, ˝e ˝aden przepis prawa
nie zobowiàzuje gminy do wykonywania us∏ug komunalnych poni˝ej
kosztów w∏asnych.

Odnoszàc si´ do wysokoÊci kary
sàd stoi na stanowisku, ˝e zosta∏a
ona ustalona w bardzo niskiej wysokoÊci, z uwzgl´dnieniem braku
dochodu gminy i spe∏nia swój prewencyjny charakter.
Powo∏ane w uzasadnieniu przepisy
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
stanowià:
Art. 8.
1. Zakazane jest nadu˝ywanie pozycji dominujàcej na rynku w∏aÊciwym przez jednego lub kilku
przedsi´biorców.
2. Nadu˝ywanie pozycji dominujàcej polega w szczególnoÊci na:
1) bezpoÊrednim lub poÊrednim
narzucaniu nieuczciwych cen,
w tym cen nadmiernie wygórowanych albo ra˝àco niskich,
odleg∏ych terminów p∏atnoÊci
lub innych warunków zakupu albo sprzeda˝y towarów,
(...).
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