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30 paêdziernika 2009 r. zosta∏o
og∏oszone Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie
warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi oraz za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na rok 2010 (M.P.
Nr 69, poz. 893).

ziomie 104,2. Oznacza to wzrost
stawek kar o 4,2%.

Zgodnie z art. 291 ust. 1 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska stawki
kar ulegajà podwy˝szeniu w oparciu o Êrednioroczny wskaênik towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
za rok poprzedni.

Zgodnie z art. 85 ust. 8 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz. 1220)
stawki op∏at podlegajà waloryzacji
przez pomno˝enie stawek op∏at i kar,
które obowiàzywa∏y w roku 2009
przez prognozowany wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em. Wskaênik zosta∏ okreÊlony
w ustawie bud˝etowej na rok 2009
z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz.U.
Nr 10, poz. 58) na poziomie 102,9%. ■

Zgodnie z komunikatem Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie Êredniorocznego wskaênika
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w 2008 r. (M.P. Nr 5,
poz. 58) zosta∏ on okreÊlony na po-

Równie˝ 30 paêdziernika 2009 r. zosta∏o og∏oszone Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie stawek op∏at
za usuni´cie drzew i krzewów oraz
stawek kar za zniszczenie zieleni na
rok 2010 (M.P. Nr 69, poz. 894).

Redakcja

Akademia Dashofera zaprasza na:
seminaria, konferencje, szkolenia oraz warsztaty!
Wi´cej informacji na stronie: www.akademiadashofera.pl
W dziale Porady prawne zamieszczamy artyku∏, w którym dowiedzà si´
Paƒstwo o zmianach wynikajàcych
z projektu Ustawy o odpadach, które
dotyczà op∏at zwiàzanych z gospodarowaniem odpadami. WyjaÊniamy tak˝e na czym polega charakter op∏aty
produktowej, opierajàc si´ na orzecznictwie.
Temat numeru poÊwi´cony zosta∏ nowej ustawie Prawo zamówieƒ publicznych oraz zmianach wynikajàcych
z wprowadzenia tej ustawy.

W dziale Finanse znajda Paƒstwo informacje o nowych naborach wniosków na projekty Êrodowiskowe, a tak˝e
porady dotyczàce weryfikowania dokumentacji do konkursu.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Szcz´sna
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: anna.szczesna@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 33
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AktualnoÊci
Projekty aktów prawnych
Ministerstwo Ârodowiska zamieÊci∏o na stronie internetowej projekty
nast´pujàcych aktów prawnych:
1. Projekt Obwieszczenia Ministra Ârodowiska w sprawie
górnych i dolnych granic stawek op∏at eksploatacyjnych
na rok 2010.
Zgodnie z art. 84 ust. 7 Ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze Minister Ârodowiska og∏asza w drodze
obwieszczenia górne i dolne granice stawek op∏at eksploatacyjnych
na nast´pny rok kalendarzowy.

2. Projekt Obwieszczenia Ministra Ârodowiska w sprawie stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu odpadów na rok 2010.
Zgodnie z art. 85 ust. 11 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.) Minister Ârodowiska og∏asza w drodze
obwieszczenia stawki op∏at za poszukiwanie, rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin, magazynowanie substancji
oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wy-

robiskach górniczych na nast´pny
rok kalendarzowy.
Podwy˝szenie stawek
Projekty zak∏adajà podniesienie
stawek w oparciu o Êrednioroczny
wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowany
w ustawie bud˝etowej na dany rok
kalendarzowy.
Zgodnie z art. 26 Ustawy bud˝etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia
2009 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 58 oraz
Nr 128, poz. 1057) zosta∏ on wyznaczony na poziomie 102,9%.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Polska krajem najlepiej wdra˝ajàcym
W paêdzierniku 2009 roku w Warszawie odby∏a si´ 2-dniowa konferencja pod nazwà „Lessons learned and looking forward – EEA
and Norway Grants in the environmental section”, dotyczàca mi´dzy innymi finansowania z funduszy: Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego projek-

tów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

W spotkaniu wzi´li udzia∏: Stanis∏aw Gaw∏owski, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska, a tak˝e
Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.
W MF EOG i NMF uczestniczà
tzw. paƒstwa-darczyƒcy: Królestwo

Norwegii, Republika Islandii i Ksi´stwo Lichtenstein, a cel, jaki sobie
postawi∏y, to realizacja przedsi´wzi´ç rozwojowych, przyczyniajàcych si´ do zmniejszenia ró˝nic spo∏ecznych i ekonomicznych w obr´bie EOG.

Polska otrzyma∏a w ramach programu 533,51 mln euro na lata 2004-

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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-2009, z czego ponad 112 mln euro
przewidziano na realizacj´ przedsi´wzi´ç Êrodowiskowych.

tacji wynosi 90%, ∏àczna wartoÊç
zaakceptowanych wniosków o p∏atnoÊç to 41 676 mln, a poziom absorpcji to 37%.

Wyniki naboru wniosków
Podczas konferencji zaprezentowano
wyniki trzech naborów wniosków
aplikacyjnych, jakie zrealizowano
w ramach trzech priorytetów Êrodowiskowych MF EOG i NMF
(I nabór wniosków zakoƒczy∏ si´
30 listopada 2005 roku, II nabór
zakoƒczy∏ si´ 16 kwietnia 2006 roku,
a III 31 marca 2008 roku). Zgodnie
z podanymi informacjami a˝ 158
wniosków otrzyma∏o potwierdzenie, natomiast umowy podpisano
dla 137.
Ostateczna kwota alokacji do potwierdzonych wniosków wynosi
ok. 112 174 mln euro. Zsumowana
wartoÊç wszystkich podpisanych
umów do dnia 30 wrzeÊnia 2009 roku
wynios∏a ok. 100 mln euro. Statystyki pokazujà, ˝e poziom kontrak-

Polska krajem najlepiej
wdra˝ajàcym
Stanis∏aw Gaw∏owski poinformowa∏, ˝e paƒstwa-darczyƒcy uznali
Polsk´ za kraj najlepiej wdra˝ajàcy
spoÊród wszystkich 15 paƒstw beneficjentów, natomiast Ministerstwo
Ârodowiska zosta∏o uznane za instytucj´ poÊredniczàcà najlepiej wdra˝ajàcà w Polsce.
„Jest to powód do zadowolenia, to
tak˝e ÊwiadomoÊç, ˝e na przestrzeni
lat musia∏a byç wykonana olbrzymia praca. JesteÊmy przekonani, ˝e
przyczyni si´ to do poprawy stanu
Êrodowiska naturalnego w Polsce”
– powiedzia∏ na zakoƒczenie prezentacji Stanis∏aw Gaw∏owski. Minister zaznaczy∏ równie˝, ˝e uda∏o si´
zaanga˝owaç du˝à grup´ instytucji

samorzàdowych uczestniczàcych
w tym projekcie.
Granty g∏ównie na sektor
ochrony Êrodowiska
Podczas konferencji prasowej Ambasador Enok Nygaard mówi∏ o roli
organizacji pozarzàdowych w realizacji projektów oraz o tym, ˝e przez
granty europejskie Norwegia chce
zniwelowaç ró˝nice ekonomiczne
i spo∏eczne w Polsce oraz w innych
krajach cz∏onkowskich.
Ponadto poinformowa∏, ˝e granty
ze strony Norwegii przeznaczane
sà g∏ównie na sektor ochrony Êrodowiska. Zaznaczy∏, ˝e w zwiàzku
z koniecznoÊcià radzenia sobie ze
zmianami klimatycznymi du˝a cz´Êç
finansowania przeznaczona jest na
oszcz´dne gospodarowanie energià
i odnawialne êród∏a energii.
■
Krzysztof Choromaƒski

AktualnoÊci
Dynamika wdra˝ania funduszy europejskich
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poda∏o, i˝ ponad 1500 wniosków ma szans´ otrzymaç dofinansowanie z funduszy europejskich.
Jest to o 1200 projektów wi´cej
ni˝ w roku 2008.

Europejskà przekazanych zosta∏o
20 du˝ych projektów, do koƒca roku
zostanie przes∏anych kolejnych 25.
WÊród nich 12 dotyczy sektora Êrodowiska, 10 transportu oraz 3 sektora
energetyki.

We wrzeÊniu 2009 roku liczba podpisanych umów wynosi∏a 377, na które
∏àcznie przeznaczono 22,3 mld z∏.
Do zatwierdzenia przez Komisj´

Liczba konkursów

47 konkursów na wszystkie rodzaje
inwestycji dofinansowywanych przez
Program Infrastruktura i Ârodowisko.
Niemal 60% dost´pnej kwoty zosta∏o
przeznaczone na projekty z zakresu
ochrony Êrodowiska (34 konkursy
na kwot´ 8,5 mld z∏).
■
Redakcja

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, do tej pory og∏oszono

AktualnoÊci
BGK b´dzie poÊredniczy∏ w przekazywaniu Êrodków pieni´˝nych
Nowa Ustawa o finansach publicznych wprowadzi∏a nowe zadania dla Banku Gospodarstwa
Krajowego.

Zgodnie z komunikatem, który
pojawi∏ si´ na stronie internetowej
www.dashofer.pl

Banku, od 1 stycznia 2010 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego
b´dzie obs∏ugiwa∏ przep∏yw wszystkich Êrodków unijnych. Realizowane
przez bank p∏atnoÊci stanà si´ jedynà
formà przekazywania Êrodków pieni´˝nych beneficjentom.

Zgodnie z komunikatem Bank b´dzie
jedynà instytucjà dokonujàcà p∏atnoÊci w programach unijnych z rachunków otwartych w Banku przez
Ministra Finansów, z wyjàtkiem
wydatków na projekty realizowane
w ramach pomocy technicznej.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2009
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Nowe zasady
gospodarowania
Êrodkami unijnymi

paƒstwa. Niemniej jednak deficyt lub
nadwy˝ka Êrodków, które powstanà
w tym bud˝ecie, nie b´dà wliczane
do bud˝etu paƒstwa.

Nowa Ustawa o finansach publicznych zak∏ada stworzenie bud˝etu
Êrodków europejskich, który b´dzie
funkcjonowa∏ w ramach bud˝etu

Zniesiono dotacje
rozwojowe

Nie b´dzie ju˝ dotacji rozwojowych,
dla których istnia∏a koniecznoÊç rozliczania do koƒca roku. By∏y to wydatki bud˝etu paƒstwa podlegajàce
szczególnym zasadom rozliczania. ■
Redakcja

Porady prawne
Zmiany w zakresie op∏at w projekcie Ustawy o odpadach
W ostatnim czasie przedsi´biorstwa
skupiajà si´ g∏ównie na aspektach
ochrony powietrza. G∏ówne problemy przedsi´biorstw dotyczà
handlu emisjami, op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, a tak˝e zanieczyszczeƒ wprowadzanych do
powietrza. Pomijane sà sprawy
dotyczàce gospodarki odpadami.
Tymczasem Ministerstwo Ârodowiska przygotowuje projekt nowej
Ustawy o odpadach, która m.in. dotyczy tak˝e zmian w zakresie op∏at.

Ustawa stanowi transpozycj´ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów
oraz uchylajàcej niektóre dyrektywy
(Dz.U.L 312 z 22 listopada 2008 roku,
str. 3). Obecnie Ministerstwo publikuje za∏o˝enia do projektu tej ustawy
i przedsi´biorstwa powinny w∏àczyç
si´ czynnie w te prace, gdy˝ Ustawa
o odpadach jest jednà z kluczowych
dla nich ustaw.
Zakres ustawy
Zakresem projektowanej ustawy
obj´te zostanà nast´pujàce grupy
podmiotów:
1) wytwórcy odpadów – przedsi´biorcy, jednostki organizacyjne,
nieb´dàce przedsi´biorcami,
i osoby fizyczne,
2) podmioty gospodarujàce odpadami – posiadacze odpadów,
transportujàcy odpady oraz podmioty organizujàce obrót odpadami (sprzedawcy odpadów, poÊrednicy w obrocie odpadami),
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3) organy administracji publicznej
– organy ochrony Êrodowiska,
do zadaƒ których nale˝y planowanie gospodarki odpadami,
w tym projektowanie zapobiegania powstawaniu odpadów, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, organy przeprowadzajàce
kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony Êrodowiska,
4) fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.
Projektowana Ustawa o odpadach
ma dotyczyç ogólnych zasad i wymagaƒ zwiàzanych z gospodarkà
odpadami, wymagaƒ dotyczàcych
post´powania z niektórymi specyficznymi odpadami oraz niektórych
specyficznych procesów gospodarowania odpadami. W zakresie
gospodarowania odpadami obowiàzuje okreÊlona hierarchia dzia∏aƒ.
Op∏aty za gospodarowanie odpadami
Nowa ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczàce op∏at za gospodarowanie odpadami. Koszty gospodarowania odpadami muszà byç ponoszone przez pierwotnego wytwórc´
odpadów lub przez obecnego lub
poprzednich posiadaczy odpadów.
W przypadkach okreÊlonych w przepisach odr´bnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent
produktu lub podmiot wprowadzajàcy produkt na terytorium kraju

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2009

(transpozycja art. 14 Dyrektywy
2008/98/WE).
Op∏ata rejestrowa i roczna
Podmiot wprowadzajàcy produkty
w opakowaniach i produkty, o których mowa w pkt 76, zobowiàzany
jest do pos∏ugiwania si´ numerem
rejestrowym na dokumentach sporzàdzanych w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci w zakresie wprowadzania na rynek produktów.
Za wpis do rejestru podmioty wprowadzajàce produkty w opakowaniach i produkty zobowiàzane sà
do uiszczenia op∏aty rejestrowej,
a w nast´pnych latach op∏aty rocznej.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç op∏at wynosi od 50 do
2000 z∏, zale˝nie od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci przez dany podmiot wprowadzajàcy produkty i produkty w opakowaniach.

Je˝eli dany podmiot prowadzi kilka
rodzajów dzia∏alnoÊci (np. wprowadza kilka produktów), zobowiàzany
jest do uiszczenia jednej op∏aty rejestrowej (najwy˝szej). Z op∏aty rejestrowej zwolnione sà podmioty,
które posiadajà ju˝ wpis do dotychczasowych rejestrów. Op∏ata rejestrowa i op∏ata roczna wp∏acana jest
na odr´bny rachunek administratora.
Zabezpieczenie roszczeƒ
Dla ka˝dego sk∏adowiska odpadów
ustawa ustanawia zabezpieczenie
www.dashofer.pl
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roszczeƒ. Do sposobu ustanowienia, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usuni´cie
negatywnych skutków w Êrodowisku stosuje si´ przepisy Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska, w szczególnoÊci art. 187 ust. 2-4 oraz art. 198
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska.
Przyj´cie odpadów do
sk∏adowania
Cena za przyj´cie odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisko odpadów
powinna uwzgl´dniaç w szczególnoÊci koszty budowy, eksploatacji,
zamkni´cia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania sk∏adowiska
odpadów.
Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów tworzy fundusz pieni´˝ny, na
którym gromadzone sà Êrodki pieni´˝ne na dzia∏ania zwiàzane z zamkni´ciem, rekultywacjà, monitoringiem i nadzorem nad sk∏adowiskiem
do zakoƒczenia trwania fazy poeksploatacyjnej.
Utworzenie funduszu mo˝e mieç
form´ odr´bnego rachunku bankowego. Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem
odpadów podaje do publicznej wiadomoÊci, w tym zamieszcza na stronie internetowej, udzia∏ w ogólnej
cenie za przyj´cie odpadów do sk∏adowania, kosztów odprowadzanych
na fundusz. Usuni´cie przyczyn skutków stwierdzonych zagro˝eƒ dla Êrodowiska odbywa si´ na koszt zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów.
Op∏ata za sk∏adowanie
odpadów
Op∏ata za sk∏adowanie odpadów
b´dzie ponoszona za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku odpadów
w jakimkolwiek celu, zgodnie z wymaganiami przepisów o gospodarowaniu odpadami, natomiast op∏ata
karna za sk∏adowanie odpadów
www.dashofer.pl

b´dzie ponoszona za sk∏adowanie
odpadów niezgodnie z przepisami
o gospodarowaniu odpadami.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç op∏aty zale˝y od iloÊci
i rodzaju sk∏adowanych odpadów,
a op∏aty karnej dodatkowo od czasu
ich sk∏adowania.

Do ponoszenia op∏at za sk∏adowanie odpadów zobowiàzany b´dzie
zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem. Do
ponoszenia op∏at karnych zobowiàzani b´dà posiadacze odpadów.
W sytuacji, gdy sk∏adowane lub magazynowane odpady ulegajà zmieszaniu, za podstaw´ op∏aty lub op∏aty
karnej przyjmuje si´ rodzaj odpadu,
za który jednostkowa stawka op∏aty
jest najwy˝sza, z tym ˝e zasady tej
nie stosuje si´ do tych rodzajów odpadów, które mogà byç sk∏adowane
w sposób nieselektywny.
Organem w∏aÊciwym w sprawach
op∏at i op∏at karnych b´dzie marsza∏ek województwa. Op∏aty oraz op∏aty
karne nale˝y wnosiç na rachunek
urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce sk∏adowania odpadów.
Do ponoszenia op∏at i op∏at karnych
b´dà mia∏y zastosowanie odpowiednio przepisy dzia∏u III Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym ˝e uprawnienia
organów podatkowych przys∏ugujà
marsza∏kowi województwa.
Do ponoszenia op∏aty karnej nie stosuje si´ przepisów Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczàcych terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci, odroczenia terminu
nale˝noÊci, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.
Stawki op∏at i terminy
p∏atnoÊci
Op∏at´ za sk∏adowanie odpadów
ustala si´ wed∏ug stawek obowiàzu-

jàcych w okresie, w którym sk∏adowanie odpadów mia∏o miejsce. WysokoÊç op∏aty ustala si´ we w∏asnym
zakresie i wnosi na rachunek w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego
do koƒca miesiàca nast´pujàcego
po up∏ywie ka˝dego pó∏rocza.
W przypadku, gdy na sk∏adowisku
odpadów sà w danym roku kalendarzowym umieszczane i wydobywane odpady tego samego rodzaju
– op∏at´ wnosi si´ do dnia 31 stycznia nast´pnego roku. Podstawà do
naliczenia op∏aty jest ró˝nica mi´dzy masà odpadów umieszczonych
na sk∏adowisku a masà odpadów
wydobytych ze sk∏adowiska – w ciàgu
roku kalendarzowego, a je˝eli ró˝nica jest liczbà ujemnà, przyjmuje
si´ wartoÊç 0.
Op∏aty karne
W terminie wniesienia op∏aty posiadacz odpadów przedk∏ada marsza∏kowi województwa sprawozdanie
o nale˝nej op∏acie. Wykaz ten przedk∏ada tak˝e organowi gminy w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce sk∏adowania odpadów.
Po stwierdzeniu sk∏adowania niezgodnego z przepisami o gospodarowaniu odpadami marsza∏ek województwa wymierza w drodze decyzji
op∏aty karne wed∏ug stawek obowiàzujàcych w okresie, w którym
sk∏adowanie odpadów mia∏o miejsce.
Op∏at´ karnà ponosi si´ niezale˝nie
od op∏aty za sk∏adowanie odpadów.
Op∏aty karne nie wykluczajà si´
wzajemnie.
Marsza∏ek województwa ustala posiadaczowi odpadów wymiar op∏aty
karnej za ka˝dà dob´ sk∏adowania
w drodze decyzji, w której okreÊla
si´ iloÊç i rodzaj odpadów, przepis,
niezgodnie z którym sk∏aduje si´
odpady, wymiar op∏aty karnej za
ka˝dà dob´ sk∏adowania, termin, od
którego op∏ata karna jest naliczana,
rozumiany jako dzieƒ dokonania ustaleƒ stanowiàcych podstaw´ stwier-
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dzenia sk∏adowania niezgodnego
z przepisami o gospodarowaniu
odpadami.

c) niedotrzymanie obowiàzku z∏o˝enia sprawozdaƒ oraz za sk∏adanie sprawozdaƒ nierzetelnych.

Op∏ata karna jest naliczana za ka˝dà
dob´ od dnia stwierdzenia sk∏adowania odpadów niezgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami
do dnia stwierdzenia zlikwidowania tego sk∏adowania.

Kara pieni´˝na mo˝e byç nak∏adana
kilkakrotnie, przy czym pierwsza
kara ma wysokoÊç 1 000 z∏. Nak∏adane kary nie mogà byç mniejsze
ni˝ 1000 z∏ i wi´ksze ni˝ 1 000 000 z∏,
zaÊ nak∏adane wielokrotnie nie mogà
przekroczyç kwoty 1 000 000 z∏.

✔

WA˚NE!

Termin p∏atnoÊci op∏aty karnej wynosi
30 dni od dnia, w którym decyzja
w sprawie jej wymierzenia sta∏a si´
ostateczna.

Wykroczenia
Naruszenie obowiàzków okreÊlonych
w przepisach art. 69a-78 Ustawy
o odpadach (w brzmieniu obowiàzujàcym wraz z uwzgl´dnieniem
zmian wynikajàcych z projektu
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw)
b´dzie stanowi∏o wykroczenie.

Kar´ pieni´˝nà wymierza, w drodze decyzji, w∏aÊciwy wojewódzki
inspektor ochrony Êrodowiska na podstawie posiadanych danych. Przy
ustalaniu wysokoÊci kary pieni´˝nej uwzgl´dnia si´ stopieƒ szkodliwoÊci czynu, zakres naruszenia, dotychczasowà dzia∏alnoÊç podmiotu,
w szczególnoÊci mas´ produktów
oraz produktów w opakowaniach,
którà podmiot wprowadzi∏ do obrotu.
Op∏aty sankcyjne

Za niektóre naruszenia zostanà okreÊlone kary pieni´˝ne (w przeciwieƒstwie do odpowiedzialnoÊci za wykroczenia, którà ponoszà osoby fizyczne,
kara pieni´˝na mo˝e byç na∏o˝ona
na podmiot, w tym przedsi´biorc´).

Przewiduje si´ równie˝ op∏aty sankcyjne za brak terminowego uchwalenia planu wojewódzkiego lub niedotrzymanie terminu przekazania
sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz za brak realizacji celów
ustawowych na∏o˝onych na samorzàd.

Kary pieni´˝ne zostanà na∏o˝one
za nast´pujàce naruszenia:
a) prowadzenie dzia∏alnoÊci bez wymaganego wpisu do rejestru,
b) nieprzestrzeganie obowiàzku
prowadzenia ewidencji odpadów
oraz nieterminowe wykonywanie
lub niezgodne ze stanem rzeczywistym,

W przypadku nieuchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie ustawowym, zarzàd
województwa odprowadza w danym
roku kalendarzowym ze Êrodków
w∏asnych kwot´ 10 mln z∏ na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
i t´ samà kwot´ za ka˝dy nast´pny

rok, w którym plan wojewódzki nie
zostanie przygotowany.
Równie˝ w przypadku nieterminowego przygotowania sprawozdania
z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami kara jest analogiczna, jak
dla braku planu gospodarki odpadami.
Op∏ata podwy˝szona
dla gmin
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona
zostanie op∏ata podwy˝szona dla
gmin za nieosiàgni´cie celów gospodarki odpadami w szczególnoÊci za
brak redukcji sk∏adowania odpadów.
WysokoÊç op∏aty podwy˝szonej
wynosiç b´dzie 100% op∏aty podstawowej, okreÊlonej w obowiàzujàcym rozporzàdzeniu w sprawie op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska, za
ka˝dà ton´ odpadów komunalnych,
przekraczajàcych poziomy okreÊlone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Naliczana przez
gmin´ corocznie op∏ata wnoszona
b´dzie na wyodr´bniony rachunek
w wojewódzkim funduszu ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Marsza∏ek województwa mo˝e zawiesiç wniesienie op∏aty w przypadku przedstawienia przez gmin´
udokumentowanego wniosku dotyczàcego dzia∏aƒ naprawczych zmierzajàcych do usuni´cia przyczyny
podwy˝szonej op∏aty, ale nie d∏u˝ej
ni˝ 5 lat. Po usuni´ciu przyczyn podwy˝szonej op∏aty mo˝e ona zostaç
umorzona.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Op∏ata produktowa w Êwietle orzecznictwa
Przedsi´biorcy, którzy nie wykonajà obowiàzku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych, majà obowiàzek
wp∏acania op∏aty produktowej.
Charakter prawny op∏aty produk-
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towej jest dyskusyjny i sta∏ si´
przedmiotem interpretacji oraz
rozstrzygni´ç organów administracji, w szczególnoÊci w kontekÊcie skutków podatkowych tej˝e
op∏aty.
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Uwagi ogólne
Podstawowymi aktami prawnymi,
które nale˝y wziàç pod uwag´ przy
analizie kwestii dotyczàcej charakteru prawnego op∏aty produktowej sà:
www.dashofer.pl
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➢ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.

➢

➢

➢

➢

o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r.
Nr 90, poz. 607 ze zmianami),
dalej zwana „ustawà o obowiàzkach przedsi´biorców”.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), dalej zwana „ustawà
o podatku dochodowym od osób
fizycznych”.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze
zmianami), dalej zwana „ustawà
o podatku dochodowym od osób
prawnych”.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug
(Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535
ze zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), dalej zwana „Ordynacjà
podatkowà”.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z ustawà o obowiàzkach
przedsi´biorców op∏at´ produktowà
oblicza si´ jako iloczyn stawki op∏aty
i ró˝nicy mi´dzy wymaganym a osiàgni´tym poziomem odzysku (recyklingu),
przeliczonej na wielkoÊç wyra˝onà
w masie albo iloÊci produktów lub
opakowaƒ, z wy∏àczeniem przedsi´biorcy wprowadzajàcego na rynek
krajowy akumulatory kwasowo-o∏owiowe, przy czym szczegó∏owy sposób obliczania op∏aty produktowej
nale˝nej od przedsi´biorcy okreÊla
za∏àcznik do powy˝szej ustawy.

Obowiàzki
przedsi´biorców
Przedsi´biorcy sà zobowiàzani do
z∏o˝enia marsza∏kowi województwa
rocznego sprawozdania o wysowww.dashofer.pl

koÊci nale˝nej op∏aty produktowej,
zawierajàcego informacje o:
➢ wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ lub
produktów i okreÊleniem odpowiednio ich masy lub iloÊci,
➢ odpowiednio masie lub iloÊci opakowaƒ wymienionych w za∏àczniku do ustawy o obowiàzkach
przedsi´biorców, w których
przedsi´biorcy wprowadzili na
rynek krajowy produkty, lub
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsi´biorców
produktów wymienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców,
z podzia∏em na poszczególne
rodzaje,
➢ odpowiednio masie lub iloÊci poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych,
z podzia∏em na poszczególne
rodzaje i wed∏ug sposobu ich
odzysku i recyklingu, oraz odpadów pou˝ytkowych, z podzia∏em na poszczególne rodzaje,
➢ osiàgni´tych poziomach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych,
z podzia∏em na poszczególne
rodzaje
– w terminie do dnia 31 marca roku
kalendarzowego nast´pujàcego po
roku, którego op∏ata dotyczy.
W przypadku stwierdzenia, ˝e
przedsi´biorca, mimo cià˝àcego obowiàzku, nie dokona∏ wp∏aty op∏aty
produktowej lub dokona∏ wp∏aty
w wysokoÊci ni˝szej od nale˝nej,
marsza∏ek województwa wydaje
decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç
zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty produktowej.
W przypadku niewykonania tej
decyzji marsza∏ek województwa
ustala, w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´ produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej 50% kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej.

Skutki podatkowe
dotyczàce op∏at
produktowych
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, przedstawionym
w interpretacji Dyrektora Departamentu Podatków BezpoÊrednich
z dnia 12 sierpnia 2002 r. (sygn. akt
PB3/PP1-545-MD-8214-55/02),
realizacja przez przedsi´biorc´
odzysku i recyklingu mo˝e odbywaç si´ w ró˝nych formach, w szczególnoÊci:
➢ samodzielnie,
➢ przez organizacj´ odzysku lub
➢ uiszczanie op∏at produktowych.
Ze Êrodków pochodzàcych z op∏at
produktowych uiszczanych przez
przedsi´biorców, które nast´pnie sà
przekazywane przez urz´dy marsza∏kowskie na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, b´dà równie˝
finansowane dzia∏ania zwiàzane
z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.
Z tego powodu – zdaniem Ministerstwa Finansów – nie ma przyczyn,
dla których nale˝a∏oby ró˝nicowaç
skutki podatkowe, zwiàzane z kwalifikacjà ponoszonych przez przedsi´biorców kosztów realizacji odzysku
i recyklingu.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, kosztami uzyskania przychodów sà koszty poniesione w celu
osiàgni´cia przychodów, z wyjàtkiem
wymienionych w tych ustawach.

Z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 19 lit.
a i art. 23 ust. 1 pkt 16 lit. a odpowiednio ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku
dochodowym od osób fizycznych
wynika, ˝e nie uwa˝a si´ za koszty
uzyskania przychodów kar i op∏at
z tytu∏u nieprzestrzegania przepisów
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w zakresie ochrony Êrodowiska, to
jest Êwiadczeƒ za naruszenie tych
przepisów i warunków prawid∏owego korzystania ze Êrodowiska.
Charakter prawny op∏aty
produktowej
Zdaniem Ministerstwa Finansów
op∏ata produktowa, która funkcjonuje w ramach obowiàzujàcych
przepisów, nie powinna byç uznana
za sankcj´ z tytu∏u nieprzestrzegania przepisów, ale za op∏at´ o charakterze „quasipodatku”.
Obowiàzek ponoszenia podstawowych op∏at produktowych zwiàzany
jest z uzyskiwaniem przychodów
ze sprzeda˝y, w zwiàzku z którà
powstajà ró˝nego rodzaju odpady.
Zatem oczywisty jest w tej sytuacji
zwiàzek przyczynowo-skutkowy
mi´dzy osiàganymi przychodami
a kosztami ich uzyskania. Op∏at´
produktowà, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, nale˝y

!

wi´c zakwalifikowaç do kosztów
uzyskania przychodów.
Dodatkowa op∏ata
produktowa

o podatku dochodowym od osób
fizycznych, poniewa˝ do tych op∏at
stosuje si´ przepisy Ordynacji podatkowej.
■
adw. dr Micha∏ Kuliƒski

Nie mo˝e byç natomiast zaliczona
do kosztów uzyskania przychodów,
posiadajàca sankcyjny charakter,
dodatkowa op∏ata produktowa, o której mowa w art. 17 ust. 2 tej ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców,
w wysokoÊci 50% kwoty niewp∏aconej op∏aty produktowej, ustalana
w przypadku niewykonania decyzji
marsza∏ka województwa, okreÊlajàcej wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u
op∏aty produktowej.

§
–

–

–

Odsetki za zw∏ok´
Nale˝y podkreÊliç, i˝ równie˝ odsetki
za zw∏ok´ z tytu∏u nieterminowego
uiszczania op∏at produktowych nie
b´dà kosztem uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 16
ust. 1 pkt 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
przepisu art. 23 ust. 1 pkt 18 Ustawy

–

–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze
zmianami).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654 ze zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zmianami).
Pismo Ministerstwa Finansów – Dyrektora Departamentu Podatków BezpoÊrednich z dnia 12 sierpnia 2002 r.
(sygn. akt PB3/PP1-545-MD-821455/02).

Temat numeru

Nowelizacja prawa zamówieƒ publicznych
25 wrzeÊnia 2009 r. Sejm uchwali∏ Ustaw´ o zmianie ustawy –
Prawo zamówieƒ publicznych
oraz ustawy o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych. Nast´pnie
zosta∏a przekazana do Senatu,
gdzie trwajà nad nià dalsze prace
w komisjach: Samorzàdu Terytorialnego i Administracji Paƒstwowej oraz Gospodarki Narodowej.

Zaproponowane przez Rzàd zmiany
wià˝à si´ z dostosowaniem ustawy
do prawa Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej natomiast majà
zapewniç uwzgl´dnienie przez system zamówieƒ publicznych wyzwaƒ
zwiàzanych z aktualnà sytuacjà gospodarczà.
Przy realizacji wielu przedsi´wzi´ç
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finansowanych ze Êrodków publicznych uregulowania prawne zamówieƒ
publicznych stanowi∏y w ostatnich
latach problem dla inwestorów.
Dotyczy∏o to w szczególnoÊci projektów wspó∏finansowanych ze
Êrodków unijnych. WÊród przyczyn b∏´dów w projektach unijnych
znaczna cz´Êç dotyczy zamówieƒ
publicznych.

tj. posiadanie uprawnieƒ do wykonania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub
czynnoÊci, wiedzy i doÊwiadczenia,
dysponowanie odpowiednim potencja∏em oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, znajdowanie si´ w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej (art. 22
ust. 1), od przes∏anek wykluczenia wykonawców z post´powania (art. 24).
Zamówienia zastrze˝one

Przynajmniej w cz´Êci jest to skutek
niezgodnoÊci wielu polskich regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Udzia∏ w post´powaniu
a wykluczenie
Nowelizacja przewiduje oddzielenie
warunków udzia∏u w post´powaniu,
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Ponadto w przepisie art. 22 ust. 2
nowelizacji implementuje si´ postanowienie art. 19 dyrektywy klasycznej, dotyczàce „zamówieƒ zastrze˝onych” w taki sposób, ˝e zamawiajàcy
b´dà mieli mo˝liwoÊç zastrze˝enia
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Nr 11/2009
∏àcznie wykonawcy, u których ponad
50% zatrudnionych pracowników
stanowià osoby niepe∏nosprawne.
Wprowadzenie tego przepisu ma
wyrównaç szans´ wykonawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne
w ubieganiu si´ o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepe∏nosprawnych na
rynku pracy (teza 28 preambu∏y
dyrektywy klasycznej).
Rozszerzenie katalogu
przest´pstw
W celu implementacji postanowienia art. 45 ust. 2 lit. c i d i tezy 43
preambu∏y Dyrektywy 2004/18/WE
oraz uwzgl´dniajàc znaczenie ochrony
Êrodowiska, proponuje si´ rozszerzenie o przest´pstwa przeciwko
Êrodowisku katalogu przest´pstw –
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 w zwiàzku z prawomocnym
ukaraniem, za które wyklucza si´
wykonawc´ z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Udzia∏ w post´powaniu
Proponuje si´ doprecyzowanie przepisów dotyczàcych wskazania momentu, w którym wykonawca potwierdza spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu (art. 26 ust. 2a),
oraz uelastycznienie sposobu potwierdzania spe∏niania tych warunków
(art. 26 ust. 2b i 2c).

✔

WA˚NE!

Wykonawca b´dzie zobowiàzany na
˝àdanie zamawiajàcego i w zakresie
przez niego wskazanym wykazaç,
odpowiednio na dzieƒ sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu albo ofert, spe∏nianie: warunków udzia∏u w post´powaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespe∏niania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1.

Zwi´kszeniu konkurencyjnoÊci post´powaƒ o udzielenie zamówienia
www.dashofer.pl

przez umo˝liwienie wi´kszej liczbie wykonawców wykazania spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu ma s∏u˝yç przepis art. 26
ust. 2b nowelizacji, stanowiàcy
wdro˝enie postanowieƒ art. 47 ust. 2
oraz art. 48 ust. 2 dyrektywy klasycznej, stosownie do którego w celu
potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu wykonawca b´dzie móg∏ polegaç na
wiedzy i doÊwiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia oraz zdolnoÊciach finansowych innych podmiotów, niezale˝nie od charakteru
prawnego ∏àczàcych go stosunków,
przedstawiajàc w tym celu pisemne
zobowiàzanie takich podmiotów.
Nowa ustawa w art. 26 ust. 2c wdra˝a
przepis art. 47 ust. 4 Dyrektywy
2004/18/WE, który umo˝liwia wykonawcom alternatywne do zak∏adanego przez zamawiajàcego potwierdzenie znajdowania si´ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub
finansowej przez przedstawienie
innych dokumentów (je˝eli wykonawca z uzasadnionej przyczyny
nie mo˝e przedstawiç dokumentów
wymaganych przez zamawiajàcego),
które w wystarczajàcy sposób
potwierdzajà spe∏nianie opisanego
przez zamawiajàcego warunku.

✔

WA˚NE!

Oprócz tego zgodnie z nowà ustawà
zamawiajàcy b´dà zobowiàzani okreÊlaç w specyfikacji istotne warunki
zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5)
w og∏oszeniach (art. 41 pkt 7, art. 48
ust. 2 pkt 6 oraz art. 75 ust. 2 pkt 9)
oraz w zaproszeniu do negocjacji
(art. 63 ust. 1 pkt 5): „warunki udzia∏u
w post´powaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spe∏niania tych
warunków”.

Pytania do ofert
przetargowych
Jednym z najwa˝niejszych za∏o˝eƒ
nowej ustawy b´dzie wprowadzenie zmian w przepisie art. 38 ustawy.

W obecnym brzmieniu przepis ten
zezwala na zadawanie pytaƒ przez
wykonawców, dotyczàcych specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie póêniej ni˝ 6 dni przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert
lub w przypadku istnienia pilnej
potrzeby udzielenia zamówienia
w przetargu ograniczonym i negocjacjach z og∏oszeniem – nie póêniej
ni˝ 4 dni przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert.
Negatywnà konsekwencjà obecnie
obowiàzujàcego przepisu jest jednak
fakt, i˝ liczne pytania zadawane
przez wykonawców wp∏ywajà do
zamawiajàcego tu˝ przed up∏ywem
terminu sk∏adania ofert, co uniemo˝liwia udzielenie odpowiedzi
przed up∏ywem tego terminu. Dlatego
zamawiajàcy sà niejednokrotnie
zmuszeni do przed∏u˝ania terminów
sk∏adania ofert w celu udzielenia
odpowiedzi na zadawane pytania.
Nowe terminy zapytaƒ
do SIWZ
Zgodnie z nowym uregulowaniem:
„Wykonawca mo˝e zwróciç si´ do
zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiajàcy jest zobowiàzany udzieliç wyjaÊnieƒ niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝:
1) 6 dni przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert,
2) 4 dni przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert – w przetargu
ograniczonym oraz negocjacjach
z og∏oszeniem, je˝eli zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) 2 dni przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç
zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11
ust. 8
– pod warunkiem, ˝e wniosek
o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
wp∏ynà∏ do zamawiajàcego nie póêniej ni˝ do koƒca dnia, w którym
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up∏ywa po∏owa wyznaczonego terminu sk∏adania ofert”.
Zmiana ta b´dzie mia∏a istotne znaczenie dla przyspieszenia post´powaƒ prowadzonych w celu udzielenia du˝ych zamówieƒ infrastrukturalnych, np. budowy autostrad,
mostów, linii komunikacyjnych itp.
Brak obowiàzku
zamieszczania og∏oszenia
Nowa ustawa uchyla obowiàzek
zamieszczania og∏oszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim dla
okreÊlonej wartoÊci przedmiotu
zamówienia.

✔

WA˚NE!

Obowiàzek zostaje zniesiony, je˝eli
wartoÊç przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 milionów euro,
a na dostawy lub us∏ugi – 10 milionów euro (art. 40 ust. 4).

Obowiàzek ten wiàza∏ si´ z dodatkowymi kosztami zamieszczenia
p∏atnego og∏oszenia w prasie, przy
braku rzeczywistego prze∏o˝enia na
zwi´kszenie liczby wykonawców.

Z powy˝szà zmianà wià˝e si´ propozycja nadania nowego brzmienia
art. 85 ust. 4, zgodnie z którà obowiàzek wniesienia nowego wadium
lub jego przed∏u˝enia w zwiàzku
z przed∏u˝eniem terminu zwiàzania
ofertà dotyczy wy∏àcznie wykonawcy,
którego oferta zosta∏a wybrana jako
najkorzystniejsza.
Zmiany w umowie
Obecnie art. 144 ust. 1 Ustawy –
Prawo zamówieƒ publicznych zakazuje wprowadzenia do umowy
w sprawie zamówienia publicznego
zmian w stosunku do treÊci oferty,
chyba ˝e zamawiajàcy przewidzia∏
mo˝liwoÊç dokonania takiej zmiany
w og∏oszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz okreÊli∏ warunki
takiej zmiany.
W celu uelastycznienia i usprawnienia procesu udzielania zamówieƒ
publicznych, a zarazem uwzgl´dniajàc orzecznictwo Europejskiego
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, tj.
w sprawie C-496/99 Succhi di Frutta
oraz w sprawie C-454/06 Pressetext
Nachrichtenagentur, zakaz zmiany
umowy o zamówienie publiczne dotyczy∏ wy∏àcznie zmian istotnych
postanowieƒ umowy.

sytuacjà gospodarczà. Z tego wzgl´du, z uwagi na cz´sto d∏ugi okres
trwania gwarancji oraz w celu
uwolnienia Êrodków finansowych,
które mogà byç wykorzystane przez
wykonawców na cele zwiàzane
bezpoÊrednio z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy
na pokrycie roszczeƒ z tytu∏u
gwarancji jakoÊci (art. 151 ust. 2 i 3
nowelizacji).
Zaliczka dla wykonawcy
Nowelizacja przewiduje jednoznacznie mo˝liwoÊç udzielania zaliczek
na poczet wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
(art. 151a). Jest to szczególnie wa˝ne
w aktualnej sytuacji, charakteryzujàcej si´ ograniczeniem mo˝liwoÊci
pozyskiwania przez wykonawców
finansowania realizowanych przez
nich zamówieƒ.
Ostatnia zmiana prawa zamówieƒ
publicznych dotyczy doprecyzowania w∏aÊciwoÊci Prezesa Urz´du
w zakresie dokonywania wykreÊleƒ
z wykazu wykonawców.
Zmiana kosztów
sàdowych

Zwrot wadium
Kolejna istotna zmiana polega na
tym, ˝e zamawiajàcy b´dzie zobowiàzany zwróciç wadium wszystkim wykonawcom niezw∏ocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewa˝nieniu post´powania,
z wyjàtkiem wykonawcy, którego
oferta zosta∏a wybrana jako najkorzystniejsza.
Nowe rozwiàzanie umo˝liwi wykonawcom odzyskanie Êrodków pieni´˝nych albo zwrot dokumentów
gwarancji lub por´czenia do ich
wystawców, a tym samym wp∏ynie
pozytywnie na sytuacj´ finansowà
oraz mo˝liwoÊç ubiegania si´ o inne
zamówienia.
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Dopuszczalne b´dà zatem zmiany
nieistotne, rozumiane w ten sposób, ˝e wiedza o ich wprowadzeniu
do umowy na etapie post´powania
o udzielenie zamówienia nie wp∏ynie na kràg podmiotów ubiegajàcych si´ o to zamówienie czy te˝ na
wynik post´powania.
Brak nakazu
zabezpieczenia
wykonania umowy
Dzi´ki uchyleniu przepisów art. 147
ust. 3 i 4 zniesiony zostanie ustawowy nakaz ˝àdania zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy
przez zamawiajàcego. Zmiana ta
podyktowana jest oczywiÊcie obecnà
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Ustawa z dnia 25 wrzeÊnia 2009 r.
przewiduje równie˝ zmian´ art. 34
Ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych.

✔

WA˚NE!

Dotychczasowa op∏ata od skargi na
orzeczenie Krajowej Izby Odwo∏awczej w wysokoÊci 3000 z∏otych zastàpiona zostanie op∏atà sta∏à w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci wpisu wniesionego od odwo∏ania w sprawie,
której dotyczy skarga, z tym, ˝e je˝eli
dotyczy czynnoÊci w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego podj´tych po otwarciu ofert,
pobiera si´ op∏at´ stosunkowà w wysokoÊci 5% wartoÊci przedmiotu zamówienia w post´powaniu, którego

www.dashofer.pl
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skarga dotyczy, jednak nie wi´cej ni˝
5 000 000 z∏otych.

Uzale˝nienie wysokoÊci op∏aty od
wartoÊci zamówienia wydaje si´
racjonalne, poza tym ma za zadanie
zniech´ciç do sk∏adania skarg nieuzasadnionych, a jedynie przed∏u˝ajàcych post´powanie.

Proponowane zmiany majà wejÊç
w ˝ycie 14 dni od og∏oszenia, poza
zmianà art. 38, który ma wejÊç
w ˝ycie ju˝ w chwili og∏oszenia. Przepisy znowelizowane b´dà mia∏y
zastosowanie do post´powaƒ wszcz´tych od dnia wejÊcia w ˝ycie nowelizacji. Tu równie˝ wyjàtek b´dzie
stanowi∏ art. 38, który b´dzie mia∏
zastosowanie do post´powaƒ wszcz´-

tych przed dniem wejÊcia tego
przepisu w ˝ycie (tj. og∏oszeniem
nowelizacji w Dzienniku Ustaw)
pod warunkiem, ˝e do tego dnia zamawiajàcy nie przeka˝e albo nie udost´pni wykonawcom specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsi´wzi´ç dostosowujàcych przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska.

nania rejestracji,
uzyskanie
certyfikatu/dokona➢
nie rejestracji,
➢ doradztwo zwiàzane za uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem
rejestracji.

Wsparcie b´dzie udzielane w ramach
Dzia∏ania 4.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko –
Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego, a dok∏adnie Priorytetu IV POIiÂ.

Podmioty ubiegajàce si´
o dofinansowanie

Rodzaje inwestycji
Celem programu jest dofinansowanie inwestycji polegajàcych na wprowadzaniu systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych
znaków, które przyznawane sà
w oparciu o ekologiczne kryteria
atestacji.
Przyk∏ady projektów
Na stronie NFOÂiGW wymienione
zosta∏y nast´pujàce rodzaje projektów, które mogà uzyskaç dofinansowanie:
➢ wykonanie audytu niezb´dnego
do uzyskania certyfikatu/doko-

Ârodki z funduszu mogà zdobyç ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa, z wyjàtkiem przedsi´biorstw wymienionych
w art. 35 ust. 3 pkt b w Rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego, czyli przedsi´biorstw nieobj´tych definicjà zawartà, które zatrudniajà mniej ni˝ 750 pracowników lub
posiadajà obrót ni˝szy ni˝ 200 mln
euro. Z uzyskania pomocy wykluczono tak˝e przedsi´biorstwa obj´te
Rozporzàdzeniem Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005
roku w sprawie wsparcia i rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW).

projektów przeznaczono 3 mln z∏.
Dofinansowanie wyznaczono na
poziomie 50% wydatków kwalifikowanych. OkreÊlono tak˝e maksymalnà i minimalnà kwot´ dofinansowania. Kwota maksymalna wynosi
ona 400 tys. z∏. Kwot´ minimalnà
okreÊlono jedynie dla przedsi´biorstw
w województwa dolnoÊlàskiego,
kujwasko-pomorskiego, lubelskiego,
lubuskiego, ∏ódzkiego, pomorskiego,
Êlàskiego i zachodniopomorskiego,
w których ca∏kowita wartoÊç projektu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 8 mln z∏.
Kryteria
Projekty, które ubiegajà si´ o dofinansowanie w ramach konkursu,
powinny byç zakoƒczone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem).
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski powinny byç sk∏adane
w dniach od 1 do 21 grudnia 2009
roku do Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
■

Poziom dofinansowania
Redakcja
W ramach konkursu na realizacj´

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: anna.szczesna@dashofer.pl
www.dashofer.pl

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2009

11

Nr 11/2009

Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów – nabór wniosków
Od 16 do 30 listopada 2009 roku
trwa nabór wniosków w konkursie programu dla przedsi´wzi´ç
w zakresie zamykania i rekultywacji sk∏adowisk odpadów innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne, niespe∏niajàcych wymogów obowiàzujàcego prawa.

Jest to IV nabór wniosków w trybie
konkursowym. Pierwsze wnioski
przyjmowane by∏y ju˝ w kwietniu
2009 roku.
Inwestycje realizowane
w ramach dofinansowania
Celem programu jest zamkni´cie
i rekultywacja sk∏adowisk odpadów,
które nie spe∏niajà wymogów i standardów okreÊlonych w przepisach
prawa unijnego oraz polskiego.
Dofinansowanie przeznaczone jest
dla sk∏adowisk, dla których wydano
decyzj´ o zamkni´ciu oraz wyznaczono termin zamkni´cia na nie póêniej ni˝ do 31 grudnia 2009 roku.
Wskaênikiem osiàgni´cia celu jest
rekultywacja sk∏adowiska o powierzchni 50 ha.

wanie b´dzie realizowane w formie
oprocentowanych po˝yczek oraz dop∏at do oprocentowania preferencyjnych kredytów.

nabór przewidziany jest na marzec
2010 roku. Jednak w przypadku wykorzystania dost´pnych Êrodków
mo˝e zostaç odwo∏any.

Koszty kwalifikowane

Miejsce sk∏adania
wniosków

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane b´dà wydatki poniesione na
dzia∏ania do realizacji zadaƒ wynikajàcych z decyzji o zamkni´ciu
sk∏adowiska, a w szczególnoÊci:
➢ rekultywacja techniczna – ukszta∏towanie wierzchowiny sk∏adowiska, konstrukcja warstwy rekultywacyjnej, uporzàdkowanie gospodarki odciekami,
➢ odgazowanie sk∏adowiska – wykonanie studni odgazowujàcych,
instalacji do zyskania biogazu
(np. biofiltry, rurociagi, studnie,
pochodnie, instalacje elekryczne
pochodni),
➢ rekultywacja biologiczna oraz
zagospodarowanie biologiczne
– wysiew traw, zakrzewianie,
zadrzewienia,
➢ instalacje do monitoringu (np.
piezometry).

Bud˝et programu

Terminy sk∏adania
wniosków

Prognozowany bud˝et programu
pochodzi ze Êrodków NFOÂiGW
i wynosi 37,2 mln z∏. Dofinanso-

Wnioski o dofinansowanie powinny
byç sk∏adane w terminie od 16 do
30 listopada 2009 roku. Kolejny

Wnioski powinny byç sk∏adane do:
➢ Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dla projektów
o szacowanej wartoÊci powy˝ej
25 mln euro wed∏ug kursu euro
okreÊlonego w regulaminie konkursu,
➢ w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej – dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro wed∏ug kursu euro
okreÊlonego w regulaminie konkursu.
Beneficjenci
Dofinansowanie przeznaczone jest
dla jednostek samorzàdu terytorialnego oraz spó∏ek prawa handlowego, w których co najmniej 51%
udzia∏ów lub akcji posiadajà jednostki
samorzàdu terytorialnego.
■
Redakcja /ASz/

Finanse
Jak zweryfikowaç dokumentacj´ do konkursu w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Ârodowisko?
Ju˝ rozpocz´∏y si´ kolejne konkursy w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Ârodowisko,
w których mo˝na pozyskaç dofinansowanie na projekty odpadowe. Projekty te powinny byç
ju˝ od dawna przygotowywane,
jednak warto skorzystaç z najbardziej aktualnych materia∏ów,
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a tak˝e wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ, aby jeszcze przed z∏o˝eniem
wyeliminowaç najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy.

Dokumentacja konkursowa w POIiÂ
jest bardzo rozbudowana. Trudno
liczyç, ˝eby takie materia∏y w sposób w∏aÊciwy mo˝na by∏o przygo-
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towaç w ciàgu kilku dni poprzedzajàcych konkurs. JeÊli dodamy jeszcze,
˝e wype∏nianie wniosku o dofinansowanie powinno byç jednà z ostatnich czynnoÊci, które nale˝y wykonaç przed z∏o˝eniem, to jasne jest,
˝e w tej chwili mo˝emy jedynie
dokonaç pewnych drobnych korekt.
Praca zwiàzana z przygotowaniem
www.dashofer.pl
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dokumentacji obejmuje wiele miesi´cy, a liczàc od momentu prac
koncepcyjnych, wiele lat.

które wyst´powa∏y dotychczas w wype∏nieniu wniosków (prezentacja
druga).

Jak uniknàç b∏´dów?

Poni˝ej zestawione zosta∏y b∏´dy
w podziale na najwa˝niejsze fazy
oceny sk∏adanej dokumentacji:
I. Ocena wniosku wed∏ug kryteriów
formalnych – najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy:
1. Z∏o˝enie wniosku po terminie wskazanym w og∏oszeniu.
2. Niewystarczajàca gotowoÊç
projektów do realizacji: brak
zgodnoÊci z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, brak decyzji
lokalizacyjnych, brak pozwoleƒ budowlanych (min. 40%)
i dokumentacji przetargowych.
3. Koszty zwiàzane z kanalizacjà
sanitarnà i oczyszczalniami
Êcieków nie stanowià minimum 50% kosztów ca∏kowitych projektu.
4. Brak parafowania wszystkich stron wniosku oraz brak
podpisów na za∏àcznikach
oraz piecz´ci firmowej na
ostatniej stronie Wniosku.
5. B∏´dy rachunkowe.
6. Tytu∏ nie okreÊla jednoznacznie celów projektu oraz sk∏ada
si´ z wi´kszej liczby znaków
ni˝ maksymalnie dopuszczona
(100).
7. Niewype∏nione wszystkie
wymagane pola we wniosku.
8. Brak kompletu za∏àczników.
9. NiezgodnoÊç sumy kontrolnej wniosku w wersji papierowej i wersji xml.
II. Ocena wniosku wed∏ug kryteriów merytorycznych I stopnia
– przyczyna odrzucenia wniosku:
niespe∏nienie warunku uzyskania przez projekt minimum 60%
punktów.
III. Ocena wniosku wed∏ug kryteriów merytorycznych II stopnia
– najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy:
1. PoprawnoÊç analizy finansowej i ekonomicznej:
– nieprawid∏owo wyliczony
poziom dotacji,

Wa˝ne jest jednak, ˝eby w koƒcowych pracach wykorzystaç najnowsze materia∏y i doÊwiadczenia
innych. Od kilku dni dost´pne sà na
stronie Ministerstwa Ârodowiska
najnowsze materia∏y szkoleniowe
dla potencjalnych beneficjentów
POIiÂ. Sà to materia∏y ze szkolenia, które odby∏o si´ w dniach 15-16
paêdziernika 2009 roku.
Materia∏y sk∏adajà si´ z dziewi´ciu prezentacji:
1. Aktualny stan wdra˝ania I i II
priorytetu Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
2. Instrukcja wype∏niania wniosku i najcz´Êciej wyst´pujàce
b∏´dy w wype∏nieniu wniosków.
3. Studium wykonalnoÊci – zakres
dokumentu.
4. Pomoc publiczna w gospodarce
odpadami w Programach Operacyjnych 2007-2013.
5. Zagadnienia zwiàzane z ocenà
oddzia∏ywania na Êrodowisko
i siecià obszarów Natura 2000.
6. Przygotowanie projektu pod
kàtem zgodnoÊci z Prawem zamówieƒ publicznych.
7. Analiza ekonomiczna/finansowa.
8. Dzia∏ania promocyjne i informacyjne – obowiàzki beneficjenta.
9. Procedura powo∏ywania MAO,
dzia∏alnoÊç Jednostki Realizujàcej Projekt.
Jak widaç z powy˝szego zestawienia,
prezentacje stanowià syntetyczne
zestawienie najwa˝niejszych kwestii
zwiàzanych z przygotowaniem
projektów.
Najcz´Êciej pope∏niane
b∏´dy
Dla osób przygotowujàcych dokumentacj´ interesujàce mo˝e byç
zestawienie najcz´stszych b∏´dów,
www.dashofer.pl

– analiza oparta na nieaktualnych danych,
– stosowanie tych samych stawek amortyzacyjnych dla
ró˝nych rodzajów majàtku,
– nieprawid∏owo przeprowadzona analiza opcji,
– niew∏aÊciwa kalkulacja stawek,
– niezgodny z wytycznymi
format modelu finansowego
(zbyt du˝a liczba arkuszy,
brak logicznego powiàzania mi´dzy nimi).
2. SpójnoÊç informacji zawartych we wniosku i za∏àcznikach do niego:
– zakres rzeczowy opisany
w za∏àcznikach (np. SW)
jest niezgodny z wnioskiem
aplikacyjnym.
3. ZgodnoÊç projektu z wymaganiami prawa dotyczàcego
ochrony Êrodowiska:
– brak wystarczajàcego uzasadnienia w postanowieniu o braku koniecznoÊci
sporzàdzenia raportu,
– brak wystarczajàcego uzasadnienia zawartego w decyzji Êrodowiskowej,
– nienale˝ycie przeprowadzone konsultacje spo∏eczne.
Koƒcowa weryfikacja
dokumentacji
Przynajmniej cz´Êç b∏´dów mo˝na
wyeliminowaç na etapie koƒcowej
weryfikacji sk∏adanej dokumentacji. Niestety w pozosta∏ych przypadkach wy∏apanie sygnalizowanych
powy˝ej b∏´dów mo˝e byç przes∏ankà do odstàpienia od sk∏adania
wniosku. Czasu na korekt´ wielu
b∏´dów mo˝e zabraknàç.
Drugim wyjÊciem w takiej sytuacji
mo˝e byç z∏o˝enie wniosku i niezw∏oczne przystàpienie do przygotowania dokumentów, które b´dà niezb´dne w fazach kolejnych ocen.
Ocena sk∏adanych wniosków trwa
wiele miesi´cy, zatem istnieje szansa,
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˝e to, czego nie jesteÊmy w stanie
zrobiç dziÊ w ciàgu kilku dni, uda si´
zrobiç przed otrzymaniem wezwania do poprawy wniosku.
Odrzuconego wniosku
nie mo˝na poprawiç
Nie dotyczy to takich sytuacji, gdy
stwierdzenie b∏´du b´dzie przes∏ankà do odrzucenia wniosku, np.
niespe∏nienie warunku uzyskania
przez projekt minimum 60% punktów na etapie oceny wniosku wed∏g
kryteriów merytorycznych I stopnia.
Natomiast w innych sytuacjach nie
mo˝na wykluczyç opisanych wy˝ej
dzia∏aƒ potencjalnych beneficjentów
na czas. Trudno dziÊ okreÊliç, czy
po zakoƒczeniu ocen i podpisaniu
umów we wszystkich konkursach
zostanà jeszcze Êrodki na og∏oszenie
kolejnych konkursów w przysz∏ym
roku.

Na koniec nale˝y podkreÊliç, ˝e samo
podpisanie umowy nie oznacza, ˝e
pozyskamy Êrodki finansowe. Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ wynika,
˝e b∏´dy pope∏nione przy przygotowaniu i póêniej przy realizacji
projektu mogà spowodowaç, ˝e nie
otrzymamy Êrodków. Mo˝e si´ te˝
zdarzyç, ˝e otrzymane Êrodki b´dziemy musieli zwróciç.

➢ b∏´dnych rozliczeƒ ksi´gowych,
➢ wydatków niekwalifikowanych,
➢ nieprzestrzegania warunków
umowy.
Wi´kszoÊç nieprawid∏owoÊci dotyczy∏o uchybieƒ w zamówieniach
publicznych, znaczna cz´Êç wiàza∏a
si´ z fa∏szowaniem dokumentów
oraz próbami rozliczania wydatków
niekwalifikowanych.

Nieprawid∏owoÊci
Z dost´pnych zestawieƒ Ministerstwa
Finansów wynika, ˝e od poczàtku
cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej do koƒca czerwca 2008 roku
zg∏oszonych zosta∏o do Komisji Europejskiej ponad 600 nieprawid∏owoÊci.
Zidentyfikowane nieprawid∏owoÊci
dotyczy∏y przede wszystkim:
➢ zamówieƒ publicznych,
➢ sfa∏szowanych dokumentów,
➢ nieprawid∏owoÊci we wniosku
o dofinansowanie,
➢ niewykonania przedsi´wzi´cia,

Wyst´pujàce nieprawid∏owoÊci wskazujà, ˝e ju˝ na etapie sk∏adania wniosku mog∏y zostaç pope∏nione b∏´dy
w procesie przygotowania projektu,
nawet jeÊli uda∏o si´ przeÊlizgnàç
przez procedury konkursowe.
W∏aÊciwe przygotowanie projektu
(w tym dokumentacji konkursowej)
pozwoli zatem nie tylko wygraç konkurs, ale uniknàç w przysz∏oÊci powa˝nych konsekwencji finansowych. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Dofinansowanie recyklingu pojazdów
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
prowadzi program dofinansowania dla przedsi´biorców, którzy
prowadzà stacj´ demonta˝u
pojazdów oraz gmin.

Termin sk∏adania wniosków
Wniosek o udzielenie dop∏aty powinien byç z∏o˝ony do NFOÂiGW
w terminie do 15 marca 2010 roku.
Pomoc de minimis

Dofinansowanie do demonta˝u pojazdów nast´puje w formie dop∏at.
Udzielane jest na podstawie wniosku
o udzielenie dop∏aty do demonta˝u
pojazdów wycofywanych z eksploatacji.
Wzór wniosku okreÊlony jest w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 sierpnia 2008 roku zmieniajàcym
rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania
wp∏ywów pochodzàcych z op∏at
w zakresie recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji (Dz.U.
Nr 147, poz. 932).
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Nale˝y pami´taç o tym, ˝e dofinansowanie do demonta˝u pojazdów
ma charakter pomocy de minimis.
Jest to dofinansowanie udzielane
przedsi´biorcom, które nie wymaga
notyfikacji Komisji Europejskiej.
Przyznawane jest zgodnie z warunkami okreÊlonymi w Rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006
roku w spawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu pomocy de minimis. Przedsi´biorca korzystajàcy z pomocy de
minimis jest zobowiàzany do przestrzegania limitu dozwolonej wartoÊci tej pomocy.
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Zgodnie z obowiàzujàcymi od 1 stycznia 2007 roku przepisami próg pomocy publicznej, który nie wymaga
zg∏oszenia do Komisji Europejskiej,
wynosi 200 tys. euro, przy czym jest
to suma pieni´dzy przyznanych przedsi´biorcy w ciàgu trzech lat (dla sektora transportu drogowego jest to
100 tys. euro) oraz podane wartoÊci
sà wartoÊciami brutto.

Udokumentowanie
pomocy de minimis
Ze wzgl´du na warunki dopuszczalnoÊci pomocy de minimis sk∏adajàcy wniosek jest zobowiàzany do
wykazania wartoÊci otrzymanej
przez niego pomocy przez z∏o˝enie
stosowanego zaÊwiadczenia. Jest
ono wydawane przez organ, który
uprzednio takiej pomocy udzieli∏,
na specjalnym formularzu.
www.dashofer.pl
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Warunki
uzyskania pomocy
przez przedsi´biorc´
Dofinansowanie do demonta˝u pojazdów mo˝e zostaç przyznane przedsi´biorcy, który spe∏ni nast´pujàce
warunki:
➢ uzyska∏ wymagane poziomy
odzysku i recyklingu, które podane sà w art. 28 Ustawy z dnia
20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
➢ posiada decyzje wymagane dla
prowadzàcego stacje demonta˝u
pojazdów,
➢ w terminie z∏o˝y∏ roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

?

Dodatkowo przedsi´biorca przekazuje dokumenty potwierdzajàce
sytuacj´ ekonomicznà przedsi´biorstwa, które prowadzi stacj´ demonta˝u.
Dofinansowanie dla gmin
Gminy uzyskajà dofinansowanie
równie˝ na podstawie wniosku
o udzielenie dofinansowania gminy
w zakresie zbierania porzuconych
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wzór wniosku okreÊlony jest
w za∏àczniku 2 do Rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia
2008 roku w sprawie szczegó∏owych
warunków przeznaczania wp∏ywów
pochodzàcych z op∏at w zakresie
recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (Dz.U. Nr 147, poz.
932).
Gmina powinna do∏àczyç do wniosku
dokumenty potwierdzajàce przekazanie do stacji demonta˝u zebranych
porzuconych pojazdów. WysokoÊç
otrzymanego dofinansowania jest
proporcjonalna do iloÊci porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, zebranych i przekazanych
przez gminy do stacji demonta˝u.
Gmina mo˝e maksymalnie otrzymaç
dop∏at´ w wysokoÊci 4 tys. z∏ przypadajàcà na jeden pojazd przekazany
przez gmin´ do stacji demonta˝u. ■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi

Czy w zwiàzku z koniecznoÊcià wnoszenia op∏aty rejestrowej oraz rocznej przez wprowadzajàcych baterie
lub akumulatory, obowiàzek ten dotyczy tak˝e baterii i akumulatorów, które wprowadzane sà na rynek jako
elementy innych przedmiotów sprzeda˝y?
WysokoÊç stawki op∏aty rocznej ustalana jest na podstawie Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
2 wrzeÊnia 2009 roku w sprawie
wysokoÊci stawek op∏aty rejestrowej oraz rocznej (Dz.U. Nr 149,
poz. 1209).

Zgodnie z rozporzàdzeniem, obliczajàc stawk´, nale˝y wziàç pod uwag´
roczny obrót netto ze sprzeda˝y
baterii lub akumulatorów. Je˝eli
baterie lub akumulatory w trakcie
sprzeda˝y zamontowane sà w sprz´cie lub pojeêdzie oraz nie stanowià

odr´bnego przedmiotu sprzeda˝y,
nale˝y uznaç, ˝e wysokoÊç obrotu
netto ze sprzeda˝y baterii lub akumulatorów wyniesie zero.
■
Redakcja

Na jakiej podstawie naliczane sà op∏aty oraz kary za wprowadzanie substancji zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà?
Op∏aty i kary za wprowadzanie
substancji zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà wprowadzone zosta∏y na
podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U.
Nr 121, poz. 1263). Przepisy ustawy
nak∏adajà obowiàzek ponoszenia

op∏at za wprowadzanie do obrotu
substancji kontrolowanych oraz kar
za dzia∏anie wbrew zakazom, bez
pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia. Op∏at´ ponoszà przedsi´biorcy, którzy po raz
pierwszy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzajà do obrotu

nast´pujàce substancje, okreÊlane
mianem substancji kontrolowanych:
a) wodorochlorofluorow´glowodory (HCFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji
innych substancji,
b) chlorofluorow´glowodory (CFC),
z wyjàtkiem wykorzystywa-

Akademia Dashofera zaprasza
30 listopada 2009 r. w godz. 10.00 – 16.00
(Warszawa, Centrum Konferencyjne, ul. Senatorska 12) na seminarium:
Monitoring i sprawozdawczoÊç projektów finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: www.akademiadashofera.pl
www.dashofer.pl
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nych do produkcji leków,
c) bromometan, z wyjàtkiem zastosowaƒ kwarantannowych
i przedwysy∏kowych.
Obowiàzek dotyczy zarówno substancji odzyskanych, jak i po regeneracji.
Za wprowadzajàcego substancje
uznaje si´ producenta substancji kontrolowanych lub podmiot dokonujàcy przywozu substancji kontrolowanych.
List´ substancji kontrolowanych
zawiera Rozporzàdzenie WE nr
2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000
roku w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. Urz.
WE L 244 z 29.09.2000 roku). Niemniej jednak przedmiotem op∏aty
obj´te sà tylko rodzaje substancji
kontrolowanych, które wymienione
sà w ustawie.
W zwiàzku z uznaniem substancji
zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà za
substancje negatywnie oddzia∏ywujàce na Êrodowisko, nadrz´dnym
celem jest ich ca∏kowita eliminacja
z rynku. W zwiàzku z tym Rozporzàdzenie nr 2037/2000 z dniem
1 stycznia 2010 roku traci moc,
a zastàpi je nowe Rozporzàdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady,
dotyczàce substancji zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà, czyli czynników
ch∏odniczych CFC i HCFC, przyj´te

przez Parlament Europejski 25 marca 2009 roku. Dokument ten wprowadzi m.in. ca∏kowity zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania
substancji kontrolowanych.
WysokoÊç op∏at za wprowadzanie
substancji zubo˝ajàcej warstw´ ozonowà zale˝y od jej iloÊci. Stawki
zosta∏y okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci stawki op∏aty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 13,
poz. 107). Op∏at´ ponosi jedynie
podmiot, który jako pierwszy dokonuje w Polsce zbycia lub przekazania okreÊlonej substancji kontrolowanej. Maksymalna wysokoÊç stawki
op∏aty za substancje kontrolowane
wynosi dwukrotnoÊç stawki op∏aty
za emisj´ substancji CFC do Êrodowiska. W przypadku, gdy op∏ata
nie by∏a dokonana w terminie lub
w nale˝nej wysokoÊci na podmiot
zostaje na∏o˝ona dodatkowa op∏ata
w wysokoÊci 50% niewyp∏aconej,
nale˝nej kwoty. Dodatkowa op∏ata
wymierzana jest w drodze decyzji
przez marsza∏ka województwa oraz
powinna zostaç wniesiona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
sta∏a si´ ostateczna.
Wprowadzajàcy substancje sà zobowiàzani do naliczania nale˝nych
op∏at oraz wp∏aty na rachunek bankowy urz´du marsza∏kowskiego.
Termin wnoszenia op∏at up∏ywa

31 marca oraz jest zbie˝ny z terminem przed∏o˝enia odpowiedniego
sprawozdania. Wzór sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty okreÊlony zosta∏ w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 18 stycznia 2005
roku w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej
op∏aty za substancje kontrolowane
(Dz. U. Nr 17, poz. 157).
Kary pieni´˝ne wymierzane sà za:
a) produkcj´ substancji kontrolowanych, przywóz, wywóz lub
wprowadzanie do obrotu wbrew
zakazom wynikajàcym z przepisów substancji kontrolowanych bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego
warunków,
b) produkcj´, przywóz, wywóz
lub wprowadzanie do obrotu
produktów, urzàdzeƒ, instalacji
zawierajàcych substancje kontrolowane wbrew zakazom wynikajàcym z przepisów dotyczàcych substancji kontrolowanych.
Kara pieni´˝na wymierzana jest za
ka˝dy kilogram substancji oraz
wynosi pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty
za emisj´ do Êrodowiska jednego kilograma chlorowcopochodnej w´glowodoru (CFC-12). Nak∏adana jest
przez wojewódzki inspektorat ochrony Êrodowiska w drodze decyzji. ■
Redakcja
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