ISSN 1897-1105

Nr 11 listopad 2010

Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy

Spis treÊci:

AktualnoÊci
Mo˝liwoÊç ekodotacji dla osób fizycznych

■ AktualnoÊci
●

Mo˝liwoÊç ekodotacji
dla osób fizycznych

1

●

Op∏ata za odbiór odpadów
– projekt za∏o˝eƒ do nowej
ustawy zosta∏ przyj´ty

2

●

Kara za zrzucanie surowych
Êcieków

3

●

Usuni´cie azbestu mo˝e byç
dofinansowane przez gmin´ 4

●

Ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
– projekt zmian
4

■ Porady prawne
●

Naliczanie op∏at za wy∏àczenie
gruntów rolnych z produkcji 5

●

Op∏aty eksploatacyjne
– projekt rozporzàdzenia

8

■ Temat numeru
●

Jak sfinansowaç zakup
kolektora s∏onecznego?

10

■ Finanse
●

Kto pierwszy po dodatkowe
Êrodki europejskie?
12

●

Nabór wniosków w 2011 roku
w ramach instrumentu
finansowego LIFE+
14

●

OZE – III nabór wniosków

●

GIS – zapowiedê kolejnego
konkursu
15

15

■ Pytania i odpowiedzi

16

■ Wykaz zmian w prawie

16

Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce listopadowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o proponowanych zmianach Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska w zakresie mo˝liwoÊci finansowania podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych.
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www.dashofer.pl

Sejm przyjà∏ nowelizacj´ Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska.
21 paêdziernika zosta∏a ona rozpatrzona przez Senat.

Celem nowelizacji jest stworzenie
mo˝liwoÊci finansowania z bud˝etów gmin i powiatów przedsi´wzi´ç
z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, realizowanych
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególnoÊci: osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne oraz
przedsi´biorców, jak równie˝ jednostki sektora finansów publicznych,
b´dàce gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi, poprzez wprowadzenie instrumentu finansowania w postaci dotacji celowej.

Na mocy tej ustawy zlikwidowano
powiatowe i gminne fundusze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
których Êrodki przeszy∏y do dyspozycji odpowiednio starostów i wójtów (burmistrzów lub prezydentów
miast). Zgodnie z Ustawà o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. nie jest mo˝liwe udzielanie
dotacji ze Êrodków bud˝etów gmin
pochodzàcych z op∏at i kar Êrodowiskowych bezpoÊrednio osobom
fizycznym.
Senat wprowadzi∏
1 poprawk´ do ustawy

Podmioty te utraci∏y prawo otrzymywania ekodotacji z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego z dniem
1 stycznia 2010 r. w wyniku przyj´tej
20 listopada 2009 r. zmiany Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska.

Bodêcem inicjujàcym wiele przedsi´wzi´ç, realizowanych najcz´Êciej
przez osoby fizyczne, zwiàzanych
m.in. z modernizacjà systemów
grzewczych (zakupy pieców gazowych, pieców z podajnikiem czy
kolektorów s∏onecznych), budowà
przydomowych oczyszczalni Êcieków oraz utylizacjà azbestu, by∏a
mo˝liwoÊç otrzymania wsparcia
finansowego.

Polecam równie˝ artyku∏ z dzia∏u Porady prawne, omawiajàcy op∏aty za wy∏àczenie gruntów rolnych z produkcji.

macje zawarte w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.

Tematem numeru jest zakup kolektorów s∏onecznych i mo˝liwoÊci jego
sfinansowania.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

✔

WA˚NE!

W dziale Finanse informujemy o rozdziale dodatkowych Êrodków dla regionów w przysz∏ym roku. Przedstawiamy
tak˝e wiadomoÊci dotyczàce nowych
naborów wniosków.

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

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e infor-
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Zniesienie z dniem 1 stycznia 2010 r.
mo˝liwoÊci uzyskania dotacji ze
Êrodków bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego, pochodzàcych
z op∏at i kar Êrodowiskowych, przez
te podmioty spowodowa∏o, ˝e wiele
przygotowywanych do realizacji
projektów zosta∏o wstrzymanych.
W zaistnia∏ej sytuacji podmioty
realizujàce te inwestycje ponios∏y

znaczne koszty, zaÊ gminy i powiaty
nie majà mo˝liwoÊci skierowania do
nich Êrodków finansowych, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2010 r.
do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów.
Na posiedzeniu 21 paêdziernika
2010 r. Senat rozpatrzy∏ Ustaw´
o zmianie ustawy – Prawo ochrony

Êrodowiska, wprowadzajàc do jej
tekstu jednà poprawk´. Uzna∏ za
konieczne umo˝liwienie finansowania przedsi´wzi´ç w sferze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
z dochodów bud˝etów powiatów
i gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Op∏ata za odbiór odpadów – projekt za∏o˝eƒ do nowej ustawy
zosta∏ przyj´ty
Rada Ministrów przyj´∏a przygotowany przez Ministerstwo Ârodowiska projekt za∏o˝eƒ do Ustawy
o utrzymaniu porzàdku i czystoÊci
w gminach. Gmina b´dzie pobiera∏a od wszystkich jednakowà
op∏at´ za odpady tak, jak dziÊ za
wod´ i Êcieki.

Zgodnie z projektem to gmina
przejmie obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
z mocy ustawy. Zostanà ustanowione jednolite zasady finansowania odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie
ca∏ego kraju.
Wdro˝enie projektu pozwoli skutecznie uporzàdkowaç gospodark´
odpadami komunalnymi.

Przeprowadzanie przetargów na
odbiór odpadów b´dzie nale˝a∏o do
gmin. One równie˝ b´dà gospodarowa∏y Êrodkami pochodzàcymi
z op∏at pobieranych od mieszkaƒców
za odpady, a tak˝e b´dà egzekwowa∏y odpowiednià jakoÊç us∏ug od
firm (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem).
Op∏aty za odbiór
odpadów
Po przej´ciu przez gminy „w∏adztwa”
nad odpadami, system b´dzie finansowany g∏ównie z op∏at pobieranych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Op∏ata b´dzie uwzgl´dnia∏a koszty:
➢ odbierania,
➢ transportu,
➢ zbierania,
➢ odzysku, w tym recyklingu,

➢ unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z obowiàzujàcà hierarchià
post´powania z odpadami.
Mieszkaƒcy nadal b´dà musieli p∏aciç
za odbiór Êmieci. Op∏ata ta b´dzie
uiszczana do gmin tak, jak obecnie
jest to czynione za wod´ czy Êcieki.
Z mieszkaƒców zostanie zdj´ty
obowiàzek samodzielnego podpisywania umów z firmami odbierajàcymi
odpady i przeniesiony na gminy.
Zmiana ta nie wp∏ynie automatycznie na wzrost cen.
W gminach, w których ju˝ wprowadzono zarzàdzanie odpadami komunalnymi przez samorzàd, ceny
utrzymujà si´ na dotychczasowym
poziomie lub spadajà. Wzrasta te˝
iloÊç odbieranych odpadów komunalnych (od 30 do 50%). Jedna, sta∏a

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
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stawka op∏aty dla ka˝dego mieszkaƒca ma spowodowaç, ˝e wywo˝enie Êmieci do lasu stanie si´ nieop∏acalne.

tworzyç inwestycje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

O ostatecznej wysokoÊci op∏aty za zagospodarowanie odpadów zadecydujà
wyniki przetargów prowadzonych
przez gminy. Na wysokoÊç stawki
b´dà mia∏y wp∏yw m.in. takie czynniki, jak jakoÊç i skutecznoÊç przetargów prowadzonych przez gminy
oraz ogólna sytuacja gospodarcza
na rynku zagospodarowania odpadów, np. ceny surowców wtórnych.

Administracyjne kary pieni´˝ne majà
pe∏niç rol´ narz´dzia motywujàcego
do realizacji postanowieƒ ustawy.

Dofinansowanie
Do tej pory funkcjonowa∏ system,
gdzie o losie odpadów decydowa∏y
prywatne firmy. W tym czasie
powsta∏o ma∏o inwestycji, które
mog∏yby zapewniç odzysk i recykling odpadów.
Wynika∏o to z faktu, ˝e wielu przedsi´biorców wybiera∏o najtaƒsze
rozwiàzanie – wywóz odpadów na
sk∏adowisko. W nowym systemie
gminy, dysponujàc strumieniem
odpadów, zyskajà mo˝liwoÊç wnioskowania o Êrodki unijne na tworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów. B´dà te˝ mog∏y

Kary pieni´˝ne

Zgodnie z projektem z∏o˝eƒ ma
zostaç wprowadzony obowiàzek
sk∏adania sprawozdaƒ z realizacji
powierzonych zadaƒ zarówno dla
marsza∏ków województw, gmin, jak
i przedsi´biorców odbierajàcych
odpady komunalne. Za przekazanie
sprawozdania nierzetelnego lub nie
w terminie, nak∏adane b´dà administracyjne kary pieni´˝ne.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Ârodowiska b´dzie móg∏ na∏o˝yç
na gmin´ kar´ w przypadku:
➢ Niezapewnienia przez gmin´
osiàgni´cia okreÊlonych poziomów odzysku i recyklingu oraz
redukcji odpadów ulegajàcych
biodegradacji, kierowanych do
sk∏adowania. Kara naliczana
b´dzie za ka˝dà ton´ odpadów
komunalnych, przekraczajàcych
poziomy okreÊlone w rozporzàdzeniu w wysokoÊci równowartoÊci op∏aty za sk∏adowanie tych

odpadów;
➢ Niedope∏nienia obowiàzków
sprawozdawczych okreÊlonych
w ustawie, kara b´dzie wynosiç
500 z∏otych za ka˝dy dzieƒ opóênienia.
Wójt, burmistrz lub prezydent
b´dzie móg∏ na∏o˝yç kar´ na przedsi´biorc´ odbierajàcego odpady
komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w sytuacji, gdy przedsi´biorca:
➢ miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
(10-50 tys. z∏),
➢ transportowa∏ odpady do instalacji niewskazanej w uchwale
w sprawie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
(pierwszy ujawniony przypadek
0,5 do 2 tys. z∏),
➢ przekaza∏ nierzetelne sprawozdania (10 tys. z∏),
➢ przekaza∏ sprawozdanie z realizacji zadaƒ, w terminie innym,
ni˝ ustalony (100 z∏/ka˝dy dzieƒ
zw∏oki).
Nowe przepisy majà obowiàzywaç
od 2011 roku.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kara za zrzucanie surowych Êcieków
Wylewajàc surowe Êcieki do rzek,
∏amane jest polskie prawo i unijne
normy. Kto nie przestrzega przepisów, musi zap∏aciç kar´. Do tej
pory samorzàdy jednak korzysta∏y z odroczenia podwy˝szonych
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Z dniem 31 grudnia up∏ywa termin
odroczeƒ. Aby uniknàç p∏acenia
ogromnych kar przez samorzàdy,
ma zostaç zmienione prawo.

Miastom, które ∏amià przepisy
chroniàce Êrodowisko i wylewajà
surowe Êcieki do rzek, gro˝à gigantyczne kary – tzw. podwy˝szone
www.dashofer.pl

op∏aty Êrodowiskowe. Sankcje nak∏adane sà przez urz´dy marsza∏kowskie. Jednak w przypadku osiàgni´cia efektu, mogà zostaç anulowane.
Od kilku lat samorzàdy budujà
oczyszczalnie Êcieków i kanalizacje,
dzi´ki czemu uda∏o im si´ zawiesiç
p∏acenie podwy˝szonych op∏at.

✔

WA˚NE!

Termin odroczenia up∏ywa z dniem
31 grudnia. W przypadku niedotrzymania przez gmin´ terminu wyposa˝enia aglomeracji w oczyszczalni´
Êcieków, warunkujàcà osiàgni´cie
odpowiedniego efektu ekologicz-

nego przez podmiot odprowadzajàcy Êcieki do Êrodowiska wodnego,
gmina ponosi podwy˝szone o 500%
op∏aty za odprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi.

W 121 miastach Polski nie uda∏o
si´ wprowadziç unijnych norm.
W najgorszej sytuacji znalaz∏a si´
Warszawa. Stolica jest w trakcie
budowy najwi´kszej oczyszczalni
w Polsce, ale na jej dokoƒczenie
potrzeba jeszcze przynajmniej 2 lat.
Za niespe∏nienie unijnych wymogów
Warszawa b´dzie musia∏a zap∏aciç
1,4 mld z∏. Taka kara mo˝e uniemo˝-
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liwiç dokoƒczenie budowy i spowodowaç wzrost cen za wod´ i Êcieki
nawet kilkunastokrotnie.
Zmiany w prawie
Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej przygotowa∏ w∏aÊnie aktualizacj´ Krajowego Programu Oczyszczania Âcieków Komunalnych.
Zgodnie z jego za∏o˝eniami samorzàdy, które sà w trakcie budowy
oczyszczalni, znowu otrzymajà odroczenie kary. Do koƒca roku jednak
zosta∏o ma∏o czasu, a proces legislacyjny d∏ugo trwa.

Pos∏owie równie˝ dostrzegli problem i postanowili ratowaç samorzàdy
przed ogromnymi karami. Chcà znowelizowaç Ustaw´ – Prawo ochrony
Êrodowiska. Proponowane zmiany
majà wyd∏u˝yç czas na wykonanie
inwestycji uj´tych w „Krajowym
programie oczyszczania Êcieków
komunalnych” w ten sposób, aby
usunàç przyczyny ponoszenia podwy˝szonych op∏at lub kar administracyjnych.

czania Êcieków z wymogiem, aby
inwestycja taka by∏a zrealizowana
w terminie do koƒca 2015 r. Aby
zdyscyplinowaç inwestorów w dà˝eniu do szybkiego zakoƒczenia inwestycji, nowelizacja zak∏ada równie˝
koniecznoÊç prezentowania w∏aÊciwemu organowi programu inwestycyjnego wraz z harmonogramem
realizacji przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem etapów jego realizacji, nie
d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
■

Regulacje te zagwarantujà dalszà
realizacj´ procesu inwestycyjnego
w zakresie odprowadzania i oczysz-

Redakcja

AktualnoÊci
Usuni´cie azbestu mo˝e byç dofinansowane przez gmin´
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach wyjaÊnia, ˝e gmina
mo˝e dofinansowaç z bud˝etu
usuni´cie azbestowej elewacji
z budynków osób fizycznych.

lizacja nale˝y do zadaƒ w∏asnych
gminy, odbywaç si´ b´dzie bezpoÊrednio z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku przesta∏y istnieç gminne i powiatowe
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. Uniemo˝liwi∏o to
otrzymywanie dotacji z bud˝etu
gminy dla osób fizycznych. Jak wyjaÊnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, dzia∏ania typu
usuwanie azbestowej elewacji z budynków osób fizycznych mo˝e byç
dofinansowane przez samorzàd.
Finansowanie zadaƒ zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska, których rea-

Zgodnie z art. 221 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z póên. zm.) podmioty
niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedzia∏ajàce w celu
osiàgni´cia zysku mogà otrzymywaç
z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego dotacje celowe na cele
publiczne, zwiàzane z realizacjà zadaƒ
tej jednostki, a tak˝e na dofinansowanie inwestycji zwiàzanych z realizacjà tych zadaƒ.

✔

WA˚NE!

Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje
stosownà uchwa∏´, dotyczàcà trybu
udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania
zleconego zadania.
Gmina mo˝e dofinansowaç z bud˝etu
zadania zwiàzane z ochronà Êrodowiska, w tym likwidacj´ elewacji
azbestowych z budynków osób
fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych, ze wzgl´du na to, i˝ zadania
te mieszczà si´ w katalogu zadaƒ
okreÊlonych w art. 400a w zwiàzku
z art. 403 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska.
Redakcja

AktualnoÊci
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
– projekt zmian
Do 19 listopada mo˝na zg∏aszaç
uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji ustawy jest wyeliminowanie „szarej strefy” w przetwarzaniu pojazdów wycofanych

4

z eksploatacji oraz w pe∏ni transponowanie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tego typu odpady majà byç
w ca∏oÊci kierowane do legalnie dzia∏ajàcych stacji demonta˝u, do miejsc,
w których zapewnione b´dzie ich
przetworzenie, bezpieczne dla Êro-
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dowiska i zgodne z prawem.
Brak op∏aty za
wprowadzanie pojazdu
na terytorium kraju
Jednà z g∏ównych zmian jest rezygnacja z wnoszenia op∏aty w wysokoÊci
500 z∏. Obecnie wprowadzajàcy
www.dashofer.pl
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pojazd, który nie zapewnia sieci,
oraz podmiot nieb´dàcy przedsi´biorcà, który dokonuje wewnàtrzwspólnotowego nabycia lub importu
pojazdu, jest zobowiàzany do wniesienia op∏aty w wysokoÊci 500 z∏
od ka˝dego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.

odpadów wymaganej do osiàgni´cia
poziomu odpowiednio odzysku i recyklingu odpadów, pochodzàcych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty produktowej w wysokoÊci 5% b´dà stanowiç
dochody bud˝etu samorzàdu województwa.

Op∏ata ta by∏a pobierana w zwiàzku
z du˝ym nap∏ywem pojazdów zza
granicy, wprowadzanych przez indywidualne podmioty i przekazywana
by∏a m.in. na dzia∏ania zwiàzane ze
zbieraniem i demonta˝em pojazdów
ze wzgl´du na koniecznoÊç stworzenia i rozwoju systemu przetwarzania
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Proponuje si´ równie˝ rezygnacj´
z dop∏at do demonta˝u pojazdów
przekazywanych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsi´biorców
prowadzàcych stacje demonta˝u.

Op∏ata produktowa

Kary pieni´˝ne

Kolejnà zmianà jest wprowadzenie
przepisów dotyczàcych op∏aty produktowej dla przedsi´biorców prowadzàcych stacje demonta˝u, w przypadku
nieosiàgni´cia wymaganych przepisami poziomów odzysku i recyklingu.

Zaproponowano ponadto wprowadzenie kar pieni´˝nych zamiast kar
grzywny, w przypadku niez∏o˝enia
zawiadomienia o podj´ciu dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji, importu
lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia pojazdów, natomiast w przypadku
z∏o˝enia zawiadomienia zawierajàcego fa∏szywe dane, b´dà stosowane
kary grzywny.

Op∏aty naliczane sà w przypadku,
gdy poziomy odzysku i recyklingu
pojazdów nie zosta∏y osiàgni´te
w ciàgu 2 kolejnych lat, a je˝eli nie
zosta∏y one osiàgni´te w roku kolejnym, cofni´ciu ulega decyzja w zakresie gospodarki odpadami, wymagana w zwiàzku z prowadzeniem
stacji demonta˝u.

✔

WA˚NE!

Op∏at´ produktowà oblicza si´ jako
iloczyn stawki op∏aty i brakujàcej masy

Dop∏aty do demonta˝u

Majà zostaç wprowadzone równie˝
wysokie kary pieni´˝ne za zbieranie
pojazdów wycofanych z eksploatacji
przez podmioty nieprowadzàce
punktu zbierania pojazdów lub
stacji demonta˝u – od 10 000 do
100 000 z∏. Umo˝liwi to IOÂ skuteczniejsze ograniczenie dzia∏alnoÊci
takich podmiotów (najcz´Êciej podej-

rzanych równie˝ o prowadzenie
nielegalnego demonta˝u pojazdów
wycofanych z eksploatacji) w przypadku, gdy niemo˝liwe jest udowodnienie prowadzenia demonta˝u
pojazdów.
Kara pieni´˝na przewidziana w Ustawie o odpadach wydaje si´ niewystarczajàca w przypadku ujawnienia
du˝ej liczby zebranych pojazdów
wycofanych z eksploatacji (nawet
kilkadziesiàt do kilkuset sztuk
uszkodzonych pojazdów).
Wprowadzajàcy pojazdy, który
wbrew przepisom nie sk∏ada zawiadomienia o podj´ciu dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji, importu
lub wewnàtrzwspólnotowego nabycia pojazdów, podlega karze pieni´˝nej.

✔

WA˚NE!

Kara wymierzana jest w wysokoÊci
150 z∏ za ka˝dy dzieƒ zw∏oki w zwiàzku z niedope∏nienieniem obowiàzków.
WysokoÊç kary pieni´˝nej ustala si´
na dzieƒ wydania decyzji, w przypadku dalszego niesk∏adania zawiadomienia, ustala si´ kolejnà kar´ pieni´˝nà.

W przypadku dobrowolnego z∏o˝enia
zawiadomienia przez wprowadzajàcego pojazdy, kara ulega zmniejszeniu o 75%. Kar´ wymierza
w drodze decyzji G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska.
■
Redakcja

Porady prawne
Naliczanie op∏at za wy∏àczenie gruntów rolnych z produkcji
Wielu budujàcych, chcàc wybudowaç nieruchomoÊç, powinno
dodatkowo uzyskaç wy∏àczenie
terenu z produkcji rolnej. Decyzj´
w tej sprawie wydaje starosta lub
prezydent miasta na prawach
powiatu. Dopiero, gdy si´ jà uzyska, grunt w ewidencji gruntów
i budynków zostaje przekwalifiko-

www.dashofer.pl

wany z rolnego na inwestycyjny.
¸àczy si´ to z koniecznoÊcià wniesienia wysokich op∏at. P∏acà je
osoby, które uzyska∏y zezwolenie
na wy∏àczenie gruntów z produkcji
rolnej.

Op∏aty nalicza starosta lub prezydent. Sà dwa rodzaje: jednorazowa

nale˝noÊç i op∏aty roczne. W przypadku gruntów leÊnych, nale˝y op∏aciç odszkodowanie za przedwczesny
wyràb drzewostanu.
Od 1 stycznia 2010 r. nale˝noÊci
i op∏aty roczne za wy∏àczenie gruntów z produkcji rolnej sà okreÊlone
w formie kwotowej zamiast rów-
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nowartoÊci ton ziarna ˝yta, jak by∏o
wczeÊniej.
Dotyczy to tak˝e op∏at z tytu∏u niewykonania obowiàzku zdj´cia i odpowiedniego zagospodarowania
warstwy próchnicznej z lepszych
jakoÊciowo gruntów rolnych wy∏àczanych z produkcji. Op∏aty te reguluje Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych („Ustawa”).
Nale˝noÊç a op∏ata
Nale˝noÊç to jednorazowa op∏ata
z tytu∏u trwa∏ego wy∏àczenia gruntów z produkcji. Op∏ata roczna to
op∏ata z tytu∏u u˝ytkowania na cele
nierolnicze lub nieleÊne gruntów
wy∏àczonych z produkcji, w wysokoÊci 10% nale˝noÊci wyra˝onej
w tonach ziarna ˝yta lub w m3 drewna,
uiszczanà w razie trwa∏ego wy∏àczenia – przez 10 lat, a w przypadku
nietrwa∏ego wy∏àczenia – przez okres
tego wy∏àczenia, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez 20 lat od chwili wy∏àczenia tych gruntów z produkcji.

✔

WA˚NE!

Nale˝noÊç pomniejsza si´ o wartoÊç
gruntu, ustalonà wed∏ug cen rynkowych stosowanych w danej miejscowoÊci w obrocie gruntami, w dniu
faktycznego wy∏àczenia tego gruntu
z produkcji.

Odszkodowanie za
przedwczesny wyràb
drzewostanu
WysokoÊç jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb
drzewostanu stanowi ró˝nic´ mi´dzy spodziewanà wartoÊcià drzewostanu w tzw. wieku r´bnoÊci, okreÊlonym w planie urzàdzania lasu,
a wartoÊcià w chwili jego wyr´bu.
W drzewostanach m∏odszych, w których nie mo˝na pozyskaç tzw. sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartoÊç kosztów
poniesionych na za∏o˝enie i piel´gnacj´ drzewostanów.
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Aktem prawnym, który okreÊla
zasady ustalania jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny
wyràb drzewostanu, jest Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyràb drzewostanu
(Dz.U. z dnia 4 lipca 2002 r.)
(Dz.U.02.99.905).

na nabywcy, który wy∏àczy∏ grunt
z produkcji. Zbywajàcy jest zobowiàzany uprzedziç nabywc´ o tym
obowiàzku. W przypadku zbycia
gruntów wy∏àczonych z produkcji,
obowiàzek uiszczania op∏at rocznych przechodzi na nabywc´. Zbywajàcy jest zobowiàzany uprzedziç
o tym nabywc´.
Stawki

Rezygnacja w∏aÊciciela
W∏aÊciciel, który w okresie 2 lat
zrezygnuje w ca∏oÊci lub w cz´Êci
z uzyskanego prawa do wy∏àczenia
gruntów z produkcji rolniczej lub
leÊnej, otrzymuje zwrot nale˝noÊci,
jakà uiÊci∏, odpowiednio do powierzchni gruntów niewy∏àczonych z produkcji. Zwrot uiszczonej
nale˝noÊci nast´puje w terminie do
Grunty orne i sady, pod budynkami i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw
rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod pasami
przeciwwietrznymi i urzàdzeniami przeciwerozyjnymi
klasa

nale˝noÊç (w z∏)

Stawki nale˝noÊci wskazuje ustawa.
Sà one zró˝nicowane w zale˝noÊci
od klasy jakoÊciowej (bonitacyjnej)
wy∏àczanych z produkcji rolnej
gruntów ornych i sadów oraz ∏àk
i pastwisk.
A) Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha gruntów takich, jak
poni˝ej sà nast´pujàce:
¸àki i pastwiska trwa∏e, pod
budynkami i urzàdzeniami
wchodzàcymi w sk∏ad gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod pasami
przeciwwietrznymi i urzàdzeniami przeciwerozyjnymi
klasa

nale˝noÊç (w z∏)

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego
I
437,175
¸ i Ps I
II
378,885
¸ i Ps II
IIIa
320,595
¸ i Ps III
IIIb
262,305
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
IVa
204,015
¸ i Ps IV
IVb
145,725
¸V
V
116,580
Ps V
VI
87,435
¸ i Ps VI

trzech miesi´cy od dnia zg∏oszenia
rezygnacji.
Zbycie gruntów
W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzj´ o wy∏àczaniu
gruntów z produkcji rolniczej lub
leÊnej, a niewy∏àczonych jeszcze
z produkcji, obowiàzek uiszczenia
nale˝noÊci i op∏at rocznych cià˝y
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437,175
361,398
291,450

174,870
145,725
116,580
87,435

B) Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji parków wiejskich oraz
gruntów pod budynkami i urzàdzeniami, s∏u˝àcymi bezpoÊrednio do produkcji rolniczej uznanej za dzia∏ specjalny, stosownie
do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych ustala
www.dashofer.pl
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si´, jak za grunty pod budynkami i urzàdzeniami wchodzàcymi
w sk∏ad gospodarstw rolnych
oraz grunty pod zadrzewieniami
i zakrzewieniami Êródpolnymi.
C) Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha gruntów pod stawami
rybnymi oraz za grunty pracowniczych ogrodów dzia∏kowych
i ogrodów botanicznych, pod
urzàdzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych
i przeciwpo˝arowych, zaopatrzenia rolnictwa w wod´, kanalizacji oraz utylizacji Êcieków
i odpadów dla potrzeb rolnictwa
i mieszkaƒców wsi, grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, grunty torfowisk i oczek
wodnych – wynosi równowartoÊç
400 ton ziarna ˝yta 233,160 z∏.
D) Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha gruntu leÊnego bez
drzewostanu wynosi:

Lp.

1
2
3
4
5

1) w odniesieniu do gruntów rolnych kwoty okreÊlone w pkt A;
2) w odniesieniu do gruntów leÊnych za podstaw´ ustalenia cen´
1 m3 drewna, stosowanà przy
wymiarze podatku leÊnego w danym roku.
Mo˝liwoÊç umarzania
op∏at
Przepisy przewidujà mo˝liwoÊç
umarzania przez marsza∏ka województwa op∏at i nale˝noÊci.
Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji,
gdy na wniosek organu wykonawczego jednostki samorzàdu terytorialnego marsza∏ek województwa –
w odniesieniu do gruntów rolnych,
a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych – w odniesieniu do
gruntów leÊnych, a w odniesieniu
do obszarów wchodzàcych w sk∏ad
RównowartoÊç ceny 1 m3
drewna w wysokoÊci
og∏aszanej przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny

Typy siedliskowe lasów

Lasy: Êwie˝y, wilgotny, ∏´gowy i górski
oraz ols jesionowy i ols górski
Lasy mieszane: Êwie˝y, wilgotny
i bagienny, wy˝ynny, górski i ols
Bory mieszane: Êwie˝y, wilgotny,
bagienny, wy˝ynny i górski
Bory: Êwie˝y, wilgotny, górski
Bory: suchy i bagienny

Nale˝noÊç i op∏aty roczne za wy∏àczenie z produkcji gruntów leÊnych
w lasach ochronnych sà wy˝sze o 50%
od nale˝noÊci i op∏at, o których mowa
powy˝ej.
Kiedy uiszcza si´
nale˝noÊç i op∏at´ rocznà?
Nale˝noÊç uiszcza si´ w terminie
do 60 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
Op∏at´ rocznà uiszcza si´ w terminie do dnia 30 czerwca tego roku,
przyjmujàc:
www.dashofer.pl

2 000
1 500
1 150
600
250

parków narodowych – dyrektor parku
mogà umorzyç ca∏oÊç lub cz´Êç nale˝noÊci i op∏at rocznych, a w odniesieniu do gruntów leÊnych równie˝
jednorazowe odszkodowanie w razie
dokonania przedwczesnego wyr´bu
drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze u˝ytecznoÊci
publicznej z zakresu oÊwiaty i wychowania, kultury, kultu religijnego
oraz ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej, je˝eli inwestycja ta s∏u˝y
zaspokojeniu potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci, oraz dotyczàcej powi´kszenia lub za∏o˝enia cmentarza, je˝eli
obszar gruntu podlegajàcy wy∏à-

czeniu nie przekracza 1 ha i nie ma
mo˝liwoÊci zrealizowania inwestycji
na gruncie nieobj´tym ochronà.
Drugi przypadek dotyczy sytuacji,
gdy na wniosek organu wykonawczego jednostki samorzàdu terytorialnego marsza∏ek województwa
mo˝e umorzyç równie˝ ca∏oÊç lub
cz´Êç nale˝noÊci i op∏at rocznych
w odniesieniu do gruntów rolnych.
Ta sytuacja dotyczy jednak przypadku inwestycji zmierzajàcej do
osiàgni´cia celów publicznych, o których mowa w art. 6 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U. 10.102.651
ze zm.), przeznaczonej na cele inne
ni˝ cele u˝ytecznoÊci publicznej opisane w przypadku pierwszym (a zatem
z zakresu oÊwiaty i wychowania,
kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej, je˝eli
inwestycja ta s∏u˝y zaspokojeniu
potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci, oraz
dotyczàcej powi´kszenia lub za∏o˝enia cmentarza), a tak˝e je˝eli obszar
gruntu podlegajàcy wy∏àczeniu nie
przekracza 1 ha i nie ma mo˝liwoÊci zrealizowania inwestycji na
gruncie nieobj´tym ochronà.
Jakich gruntów nie
dotyczà op∏aty?
Obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci
i op∏at rocznych, a w odniesieniu
do gruntów leÊnych równie˝ jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wy∏àczenia gruntów z produkcji
rolniczej lub leÊnej na cele budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha, w przypadku budynku
jednorodzinnego,
2) do 0,02 ha, na ka˝dy lokal mieszkalny, w przypadku budynku
wielorodzinnego.
Wy∏àczanie z produkcji
zbiorników wodnych
Zgodnie z art.13 Ustawy przy wy∏àczaniu gruntów z produkcji w celu
budowy zbiorników wodnych nale˝noÊç i op∏aty roczne okreÊla si´
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proporcjonalnie do udzia∏u osób
w eksploatacji tych zbiorników.

✔

WA˚NE!

Je˝eli w eksploatacji zbiorników wodnych, przewiduje si´ udzia∏ osób wykorzystujàcych wod´ na cele produkcji
rolniczej, leÊnej, wytwarzania energii
elektrycznej w elektrowniach wodnych o mocy zainstalowanej nie wi´kszej ni˝ 10 MW lub ochrony przeciwpowodziowej, zawiesza si´ na 10 lat
uiszczenie proporcjonalnej cz´Êci
sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych.

Proporcjonalnà cz´Êç sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych ustala si´ stosownie do udzia∏u tych osób, okreÊlonego w dokumentacji technicznej
eksploatacji zbiornika, z tym ˝e
ustalony w tej dokumentacji przep∏yw nienaruszalny zalicza si´ do
eksploatacji zbiornika dla potrzeb
rolnictwa. Zawieszonà cz´Êç sumy
nale˝noÊci i op∏at rocznych umarza
si´ po up∏ywie 10 lat.

W przypadku zmniejszenia udzia∏u
osób w eksploatacji zbiornika w okresie 10 lat od rozpocz´cia jego eksploatacji, osoby przejmujàce cz´Êç
lub ca∏oÊç tego udzia∏u uiszczajà
nale˝noÊci i op∏aty roczne proporcjonalnie do wielkoÊci przej´tego
udzia∏u w eksploatacji zbiornika
w oparciu o protokó∏ zdawczo-odbiorczy.

o ustaleniu wysokoÊci op∏aty, która
wynosi:
1) z gleb klasy I i II oraz gleb pochodzenia organicznego – 5 q
291,45 z∏;
2) z gleb pochodzenia mineralnego,
zaliczonych do klas III, IIIa i IIIb
– 4 q 233,16 z∏;
3) z gleb pochodzenia mineralnego,
zaliczonych do klas IVa i IV – 3 q
174,87 z∏.
■

Niespe∏nienie obowiàzku
Paulina Grabowska
Wed∏ug obowiàzujàcego art. 14 Ustawy – osoba, która nie wykona∏a obowiàzku zdj´cia i odpowiedniego
zagospodarowania warstwy próchnicznej z gruntów rolnych (klas I,
II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV) oraz z torfowisk wy∏àczanych z produkcji,
musi uiÊciç za ka˝dy metr szeÊcienny nieprawid∏owo wykorzystanej warstwy próchnicznej op∏at´
w wysokoÊci odpowiadajàcej równowartoÊci ceny ziarna ˝yta, obowiàzujàcej w dniu wydania decyzji

§
–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (t.j. Dz.U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze. zm.).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyràb drzewostanu.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905).

Porady prawne
Op∏aty eksploatacyjne – projekt rozporzàdzenia
W paêdzierniku ukaza∏ si´ projekt
Rozporzàdzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych. Ma ono na celu urealnienie wysokoÊci stawek op∏aty eksploatacyjnej i unikni´cie tym samym
spadku rzeczywistych wp∏ywów
z tytu∏u op∏aty eksploatacyjnej przy
za∏o˝eniu sta∏ego wydobycia.

Przedmiotem op∏aty eksploatacyjnej zgodnie z przepisami Ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze jest:
1) koncesjonowane wydobywanie
kopalin ze z∏o˝a – art. 84 ust. 1
ustawy,
2) koncesjonowana dzia∏alnoÊç inna
ni˝ okreÊlona w art. 84 ust. 1 –
art. 85 ust. 1 ustawy,
3) dzia∏alnoÊç regulowana ustawà,
a prowadzona bez wymaganej
koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej warunków – art. 85a
ustawy:
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a) polegajàca na wydobywaniu
kopaliny bez wymaganej koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej warunków – art. 85a
ust. 1,
b) polegajàca na prowadzeniu
dzia∏alnoÊci innej, ni˝ okreÊlona w art. 85a ust. 1, bez wymaganej koncesji lub z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków –
art. 85a ust. 3.

✔

WA˚NE!

Koncesjonowania wymaga (art. 2 i 15)
dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie:
poszukiwania lub rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin
ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych (z wyjàtkiem takiej dzia∏alnoÊci
prowadzonej w odkrywkowych wyrobiskach górniczych).
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Prowadzenie dzia∏alnoÊci bez koncesji lub z naruszeniem jej zasad
jest obj´te przepisami karnymi (art.
119-127).
Organ koncesyjny
Organem koncesyjnym w zakresie
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania:
1) kopalin podstawowych, solanek,
wód leczniczych i termalnych
oraz innych kopalin leczniczych
zaliczonych do kopalin podstawowych – jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
2) pozosta∏ych kopalin podstawowych i pospolitych – jest wojewoda,
3) kopalin pospolitych, je˝eli jednoczeÊnie spe∏nione sà odpowiednio nast´pujàce wymagania:
a) obszar zamierzonej dzia∏alnoÊci
nie przekroczy powierzchni
www.dashofer.pl
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2 ha,
b) wydobycie kopaliny w roku
kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
c) dzia∏alnoÊç b´dzie prowadzona
bez u˝ycia materia∏ów wybuchowych – jest starosta.
W paêdzierniku ukaza∏ si´ projekt
Rozporzàdzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych. Projekt rozporzàdzenia stanowi
wykonanie upowa˝nienia ustawowego, zawartego w art. 84 ust. 4
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. –
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên.
zm.) stanowiàcego, i˝ Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów
kopalin.
Stawki op∏at
eksploatacyjnych
Zgodnie z wytycznymi do tego upowa˝nienia, wysokoÊç stawek nie
mo˝e byç ni˝sza od dolnych granic
stawek op∏at eksploatacyjnych oraz
nie mo˝e byç wy˝sza od górnych
granic stawek op∏at eksploatacyjnych, okreÊlonych w za∏àczniku do
ustawy. Polskà op∏at´ eksploatacyjnà
nale˝y zaliczyç do stosunkowo szerokiej grupy op∏at p∏aconych przez
przedsi´biorstwa górnicze na rzecz
paƒstwowych lub innych w∏aÊcicieli
za prawo eksploatacji zasobów
mineralnych.
Op∏aty tego rodzaju najcz´Êciej pobierane sà w jednej z trzech form:
1) op∏at za prawo eksploatacji
(w Polsce stanowià w ca∏oÊci
dochód Skarbu Paƒstwa),
2) op∏at od iloÊci lub wagi wydobytych minera∏ów,
3) czynszu za eksploatacj´ terenu.

✔

Podmiotem zobowiàzanym do wniesienia op∏aty jest ka˝dy podmiot
wydobywajàcy kopalin´ lub prowadzàcy innà dzia∏alnoÊç regulowanà
Ustawà – Prawo geologiczne i górnicze, niezale˝nie od tego, czy posiada czy te˝ nie koncesj´ na takà
dzia∏alnoÊç. Podmiot posiadajàcy
koncesj´ nazywany jest przedsi´biorcà
Stawki op∏aty eksploatacyjnej majà
charakter kwotowy (dawniej procentowy) lub stanowià tzw. krotnoÊci (dla dzia∏alnoÊci prowadzonej
bez koncesji).

✔

WA˚NE!

Stawki zró˝nicowane sà w zale˝noÊci od:
➢ rodzaju pozyskiwanej kopaliny,
➢ charakteru prowadzonej dzia∏alnoÊci: wydobywanie kopalin ze
z∏o˝a (art. 84 ust. 1), pozosta∏a
dzia∏alnoÊç (art. 85),
➢ charakteru eksploatacji z∏o˝a
(eksploatacja kopaliny g∏ównej
i towarzyszàcej),
➢ czasu, na jaki koncesja zosta∏a
wydana,
➢ odr´bne stawki dotyczà przypadków dzia∏alnoÊci prowadzonej
bez koncesji lub z naruszeniem
zasad koncesji.

Zakres projektowanego
rozporzàdzenia
Projektowane rozporzàdzenie uwzgl´dnia wysokoÊç granic stawek
op∏at eksploatacyjnych, które zostanà
wprowadzone z dniem 1 stycznia
2011 r. Projektowane rozporzàdzenie ma na celu urealnienie wysokoÊci stawek op∏aty eksploatacyjnej i unikni´cie tym samym spadku
rzeczywistych wp∏ywów z tytu∏u
op∏aty eksploatacyjnej przy za∏o˝eniu sta∏ego wydobycia.

op∏aty eksploatacyjnej dla wszystkich rodzajów kopalin okreÊlonych
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2008 r., stosownie do Êredniorocznego wskaênika
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w 2009 r. oraz Êredniorocznego wskaênika cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej
na 2010 r.
Obowiàzujàce w 2009 r., a wprowadzone Rozporzàdzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r.,
stawki op∏aty eksploatacyjnej zosta∏y
zwi´kszone o faktyczny Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em w 2009 r.,
og∏oszony komunikatem Prezesa
GUS z dnia 14 stycznia 2010 r.,
w wysokoÊci 103,5%, i nast´pnie
zaokràglone w gór´ do pe∏nych groszy, zgodnie z zasadà zaokràglania
ustawowych granic stawek.
Nast´pnie tak otrzymane stawki powi´kszono o Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowany w ustawie
bud˝etowej na rok 2010, w wysokoÊci 101,0% i zaokràglono w gór´
do pe∏nych groszy, otrzymujàc stawki
na rok 2011. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
realny wzrost niektórych stawek
mo˝e przewy˝szaç okreÊlonà przyj´tymi wskaênikami inflacj´, a wynika to z przyj´tej metodyki zaokràglania stawek op∏aty eksploatacyjnej
i ich granic.
WejÊcie w ˝ycie projektowanego
rozporzàdzenia powinno nastàpiç
1 stycznia 2011 r., w zwiàzku z kwartalnym ustalaniem op∏aty eksploatacyjnej, co pociàga za sobà koniecznoÊç wniesienia przez przedsi´biorstwa op∏aty wed∏ug zmienionej
wysokoÊci stawek od pierwszego
dnia kwarta∏u.
■

WA˚NE!

Op∏aty tego rodzaju podlegajà odliczeniu przy obliczaniu zysków z dzia∏alnoÊci.

www.dashofer.pl

W projektowanym rozporzàdzeniu
cel ten osiàgni´to, dokonujàc przeliczenia jednostkowych stawek

Anna Wojniak-Bieƒko
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Temat numeru

Jak sfinansowaç zakup kolektora s∏onecznego?
Od kilku miesi´cy mo˝na obserwowaç rosnàce zainteresowanie
kolektorami s∏onecznymi. Wzrost
kosztów energii z jednej strony
i mo˝liwoÊç pozyskania dofinansowania z drugiej sprawiajà, ˝e
zainteresowanych instalacjà kolektora jest z dnia na dzieƒ wi´cej.
Niestety szybkiemu wzrostowi
zainteresowania nie towarzyszy
równie szybki wzrost poziomu
wiedzy z tego zakresu wÊród potencjalnych inwestorów.

Na stronach internetowych mo˝na
znaleêç coraz wi´cej informacji na
temat rozwoju energii odnawialnej
w Polsce. Wynika to z jednej strony
z ogólnego zainteresowania sektorem energetycznym, a z drugiej
z dost´pu do nowych sposobów
finansowania. Na rosnàce zainteresowanie w dziedzinie energii sk∏ada
si´ wiele czynników zarówno natury
globalnej, takich jak bezpieczeƒstwo energetyczne, jak i lokalnej,
w skali mikro – ka˝dy z nas we w∏asnej kieszeni odczuwa wzrost kosztów
energii w domowych bud˝etach.
JednoczeÊnie zainteresowanie tematem zwi´kszajà dodatkowe bodêce
– mo˝liwoÊç skorzystania z publicznych Êrodków finansowych, które
majà obni˝yç koszty realizowanych
projektów i sk∏oniç do ich realizacji.
Na realizacj´ zadaƒ w sektorze
energii dost´pne sà ró˝ne Êrodki,
zarówno krajowe, jak i europejskie.
Jednà z nowoÊci obecnego okresu
programowania Êrodków Unii Europejskiej jest w∏aÊnie mo˝liwoÊç
uzyskania wsparcia na projekty energetyczne.
Wsparcie na projekty
energetyczne
Przed 2007 rokiem takich Êrodków
praktycznie nie by∏o. Unia przyjmowa∏a bowiem, ˝e energetyka powinna
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rozwijaç si´ bez wsparcia Êrodkami
publicznymi, wykorzystujàc w maksymalnym stopniu mechanizmy
rynkowe. Rosnàca na Êwiecie konkurencja energetyczna i troska o bezpieczeƒstwo europejskiego rynku
zmieni∏a to nastawienie.
Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt,
˝e dzia∏alnoÊç zwiàzana z energetykà wp∏ywa w istotny sposób na
stan Êrodowiska naturalnego. OczywiÊcie ró˝ne rodzaje energii pogarszajà stan Êrodowiska w ró˝nym
stopniu. Przyjmuje si´, ˝e wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii,
ujmujàc spraw´ ogólnie, w najwi´kszym stopniu uwzgl´dnia uwarunkowania Êrodowiskowe. Dlatego
w kszta∏towaniu europejskiej polityki
energetycznej wspieranie odnawialnych êróde∏ energii ogrywa znaczàcà
rol´. Z tego wzgl´du Êrodki finansowe na ten cel zosta∏y uwzgl´dnione
w ró˝nych programach wspó∏finansowanych ze êróde∏ europejskich.
W ramach krajowych i regionalnych
programów operacyjnych Polityki
SpójnoÊci, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej,
finansowanych z poszczególnych
funduszy UE (EFRR, EFS, FS,
EFRROW, EFR) wyst´pujà wspólne
obszary interwencji, obejmujàce
m.in. infrastruktur´ energetycznà.
Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego
typu operacji (typów projektów)
z ró˝nych funduszy UE. Na paƒstwach cz∏onkowskich cià˝y obowiàzek zastosowania, na poziomie
krajowym, takich rozwiàzaƒ, które
wyraênie okreÊlà zakres interwencji
poszczególnych funduszy. Tzw. linia
demarkacyjna to zestaw kryteriów
wskazujàcych dla okreÊlonych typów
projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemo˝liwienia wielokrotnego finanso-
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wania ze Êrodków ró˝nych funduszy
UE. Dokument stanowi tabelaryczne
zestawienie zidentyfikowanych na
etapie programowania wspólnych
obszarów interwencji funduszy UE.
Poprzez zawarte w nim kryteria
demarkacyjne rozdziela interwencje
mi´dzy programami operacyjnymi.
Kryteria odnoszà si´ do zasi´gu
terytorialnego/charakteru projektów,
wartoÊci (kosztów kwalifikowanych)
projektów, rodzaju beneficjenta.
Zestawienie informacji
dotyczàcych energetyki
odnawialnej
Poni˝ej zestawiono powy˝sze informacje dotyczàce energetyki odnawialnej zgodnie z dokumentem
„Linia demarkacyjna pomi´dzy Programami Operacyjnymi Polityki
SpójnoÊci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
z dnia 8 paêdziernika 2010 r.” w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (POIiÂ) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
RPO – projekty dotyczàce odnawialnych êróde∏ energii:
➢ budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury s∏u˝àcej do
produkcji i przesy∏u energii odnawialnej,
➢ inwestycje wykorzystujàce nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania
odnawialnych êróde∏ energii.
Maksymalna wartoÊç projektu –
20 mln PLN.
Demarkacja z PROW w zakresie
odnawialnych êróde∏ energii (dotyczy tylko beneficjentów obj´tych
PROW, czyli gmin lub jednostek
organizacyjnych, dla której organizatorem jest j.s.t.):
www.dashofer.pl
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➢ na obszarach obj´tych interwencjà PROW:
– projekty o wartoÊci (kwocie)
dofinansowania powy˝ej 3 mln
PLN,
– projekty o wartoÊci (kwocie)
dofinansowania poni˝ej 3 mln
PLN – tylko w przypadku, gdy
gmina nie mo˝e ju˝ korzystaç
ze wsparcia z PROW (np. gdy
z PROW otrzyma∏a wsparcie
na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartoÊç przekraczajàcà pozosta∏à kwot´, mo˝liwà
do wykorzystania w PROW);
➢ na obszarach nieobj´tych PROW:
bez wartoÊci minimalnej.
POIiÂ – wytwarzanie energii ze
êróde∏ odnawialnych: projekty
dotyczàce budowy lub zwi´kszenia
mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej, wykorzystujàcych energi´ wiatru, wody w ma∏ych elektrowniach wodnych do 10 MW,
biogazu i biomasy, ciep∏a przy wykorzystaniu energii geotermalnej
lub s∏onecznej. W tym wsparcie
b´dzie obejmowaç przy∏àcza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych do
najbli˝szej istniejàcej sieci.

Kryterium finansowe – maksymalna wysokoÊç pomocy na realizacj´ projektów w jednej gminie,
w okresie realizacji programu, w zakresie wytwarzania lub dystrybucji
energii ze êróde∏ odnawialnych nie
mo˝e przekroczyç 3 mln PLN.
Beneficjent – gmina lub jednostka
organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonujàca zadania
okreÊlone w zakresie pomocy.
Konkursy w ramach
Regionalnych Programów
Operacyjnych
Konkursy w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych sà og∏aszane w poszczególnych województwach w ró˝nych okresach. Sà takie
województwa, jak lubelskie, gdzie
konkurs dotyczàcy odnawialnej energii by∏ og∏oszony w roku ubieg∏ym.
DziÊ umowy o dofinansowanie projektów budowy kolektorów s∏onecznych sà ju˝ podpisane i rozstrzygane
sà przetargi na realizacj´. Natomiast
w innych województwach jest jeszcze mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosków.
Lista beneficjentów

Minimalna wartoÊç projektu – 20 mln
PLN.
PROW – Dzia∏anie: Podstawowe
us∏ugi dla ludnoÊci i gospodarki wiejskiej – Wytwarzanie lub dystrybucja
energii ze êróde∏ odnawialnych.
Lokalizacja: pomoc mo˝e byç przyznana na projekty realizowane w:
➢ miejscowoÊciach nale˝àcych do
gminy wiejskiej albo
➢ miejscowoÊciach nale˝àcych do
gminy miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczàcych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców, albo
➢ miejscowoÊciach gminy miejskiej o liczbie mieszkaƒców mniejszej ni˝ 5 tys.
Projekty mogà obejmowaç jednà
lub wi´cej miejscowoÊci.
www.dashofer.pl

W ostatnich dniach og∏oszony zosta∏
konkurs na Mazowszu. Wnioski
mo˝na sk∏adaç do 29 grudnia br.
Lista beneficjentów jest bardzo
d∏uga: jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorzàdu terytorialnego,
posiadajàce osobowoÊç prawnà;
podmioty wykonujàce us∏ugi publiczne na zlecenie jednostek samorzàdu terytorialnego, w których
wi´kszoÊç udzia∏ów lub akcji posiada samorzàd; podmioty wybrane
w drodze Ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych, wykonujàce us∏ugi
publiczne na podstawie obowiàzujàcej umowy, zawartej z jednostkà
samorzàdu terytorialnego na Êwiadczenie us∏ug z danej dziedziny;
Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne

Lasy Paƒstwowe i jego jednostki
organizacyjne; przedsi´biorstwa;
przedsi´biorstwa energetyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy∏ania,
dystrybucji paliw albo energii lub
obrotu nimi; zak∏ady opieki zdrowotnej dzia∏ajàce w publicznym
systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; parki narodowe
i krajobrazowe; jednostki naukowe;
instytucje kultury; szko∏y wy˝sze;
organy administracji rzàdowej;
osoby prawne i fizyczne, b´dàce organami prowadzàcymi szko∏y i placówki oÊwiatowe; jednostki sektora
finansów publicznych posiadajàce
osobowoÊç prawnà (niewymienione
wy˝ej); koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe oraz osoby prawne koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych;
organizacje pozarzàdowe.
W ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku i efektywnoÊç energetyczna,
Dzia∏anie 9.4 Wytwarzanie energii
ze êróde∏ odnawialnych POIiÂ og∏oszone by∏y dotychczas dwa konkursy.
Pierwszy trwa∏ od 16 marca 2009 r.
do 14 kwietnia 2009 r., drugi od
17 maja 2010 r. 31 maja 2010 r.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów POIiÂ obecnie nie
planuje si´ w ramach dzia∏ania 9.4
og∏aszania konkursów, ze wzgl´du
na wyczerpanie alokacji dla dzia∏ania.
Dla obu konkursów zosta∏y og∏oszone listy rankingowe. Listy sà
zdominowane przez projekty z zakresu energetyki wiatrowej. Mo˝na
znaleêç na nich te˝ projekty, w ramach których beneficjenci planujà
wykorzystanie biomasy do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej.
Kilka projektów z zakresu energii
s∏onecznej mo˝na znaleêç jedynie
na liÊcie rezerwowej w drugim konkursie. Gmina Puchaczów zg∏osi∏a
projekt „Energia s∏oneczna elementem ekologicznego wykorzystania
naturalnych uwarunkowaƒ gmin

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2010

11

Nr 11/2010
Cyców, KraÊniczyn, LeÊniowice,
Sosnowica, Wierzbica, Wojs∏awice,
˚mudê, Puchaczów, a Gmina Tyszowce projekt „Energia s∏oneczna
w Gminach Tyszowce, miejskiej
Hrubieszów, Jarczów, ¸aszczów,
Ulhówek i Werbkowice”. Jednak
projekty sà na odleg∏ych miejscach
listy, co Êwiadczy o tym, ˝e trudno
jest energetyce s∏onecznej dotychczas konkurowaç z innymi projektami, w których planuje si´ wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii.
Projekty zwiàzane z instalacjà kolektorów s∏onecznych na prywatnych
domach, aby konkurowaç o dofinansowanie w ramach og∏aszanych
konkursów w POIiÂ i RPO muszà
byç grupowane i realizowane przez

samorzàdy lub nawet w partnerstwach kilku samorzàdów. Przygotowanie takich projektów wymaga
du˝ego nak∏adu pracy i wypracowania zasad wspó∏pracy, w obszarze,
którym dotychczas brak wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ. Nawet anga˝ujàc si´ w takie dzia∏ania trudno jest
konkurowaç efektem energetycznym
z innym êród∏ami energii odnawialnej w ramach programów krajowych
czy regionalnych.
Nie oznacza to, ˝e ca∏kowicie brak
Êrodków na instalacj´ kolektorów
s∏onecznych. Wystarczy wspomnieç,
˝e od kilku miesi´cy dzia∏a program
dop∏at do kredytów uruchomiony
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wkrótce prawdopodobnie ponownie
b´dzie te˝ mo˝liwoÊç dofinansowania takich projektów z bud˝etów
gmin i powrót do programów, jakie
realizowa∏o w kraju wiele gmin.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e instalacja kolektorów ma przede wszystkim znaczenie lokalne. Tylko w niewielkim stopniu wp∏ywa na zaspokojenie potrzeb energetycznych –
w wi´kszoÊci przypadków pokrywa
cz´Êç zapotrzebowania na ciep∏à
wod´ u˝ytkowà. Jednak zainstalowanie kolektorów mo˝e wp∏ywaç
na znaczàce ograniczenie niskiej
emisji (poza sezonem grzewczym),
która cz´sto jest bardzo ucià˝liwa. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Kto pierwszy po dodatkowe Êrodki europejskie?
Wkrótce rozstrzygaç si´ b´dzie
kwestia przydzia∏u dodatkowych
Êrodków dla regionów. Mo˝liwoÊç
skorzystania z tych Êrodków
zale˝y od tego, czy dotychczas
tempo realizacji za∏o˝onych dzia∏aƒ by∏o wystarczajàce. Od tego,
jak udawa∏o si´ wydatkowaç
Êrodki europejskie, zale˝y te˝, ile
dodatkowych Êrodków pozyskajà
poszczególne regiony. Od tego
zale˝y równie˝, czy w przysz∏ym
roku mogà si´ pojawiç nowe fundusze na ochron´ Êrodowiska
w programach regionalnych.

26 paêdziernika 2010 r. w Warszawie
odby∏o si´ spotkanie roczne Komisji
Europejskiej z przedstawicielami
Instytucji Zarzàdzajàcych Regionalnymi Programami Operacyjnymi
(RPO). Uczestnicy spotkania zapoznali si´ z najnowszymi danymi na
temat poziomu wdra˝ania RPO.
Wed∏ug stanu na 17 paêdziernika
2010 r. zakontraktowano niemal
58% alokacji. Beneficjenci otrzymali Êrodki w wysokoÊci 20,4% dost´pnych funduszy, a 10 regionów
zawnioskowa∏o do Komisji Euro-
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pejskiej o refundacj´ wydatków przekraczajàcà ju˝ 20%. Oznacza to
spe∏nienie warunku dopuszczajàcego
do podzia∏u Êrodków z krajowej
rezerwy wykonania.
Krajowa rezerwa
wykonania w ramach
dost´pnych Êrodków
na Cel Konwergencja
W oparciu o przepis art. 50 ust.
Rozporzàdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 Polska zdecydowa∏a si´
na utworzenie krajowej rezerwy
wykonania w ramach dost´pnych
Êrodków na Cel Konwergencja.
Wydzielona zosta∏a kwota wynoszàca 3% ca∏kowitej alokacji na ten
Cel w wysokoÊci 1 331 304 099 euro,
z czego na programy regionalne
wyodr´bniono 512 029 305 euro
(38,5%).
Ârodki te zostanà podzielone na
województwa, które spe∏nià kryterium dopuszczajàce – w konkursie
o dodatkowe Êrodki krajowej rezerwy
wykonania b´dà mog∏y uczestniczyç wy∏àcznie programy, w ramach
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których poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dost´pnej alokacji przekroczy próg 20%.
Dodatkowe Êrodki otrzymajà wszystkie województwa, które spe∏nià
kryterium dopuszczajàce. Wed∏ug
danych z 30 wrzeÊnia poziom ten
osiàgn´∏o ju˝ 10 regionów.

✔

WA˚NE!

Dziesi´ç regionów, które ju˝ zagwarantowa∏y sobie dost´p do dodatkowych Êrodków, to (w nawiasie podany
zosta∏ poziom certyfikacji wydatków
do KE w stosunku do dost´pnej
alokacji): opolskie (31,3%), lubuskie
(30,9%), pomorskie (26,6%), wielkopolskie (26,1%), Êwi´tokrzyskie (25,2%),
podlaskie (23,7%), kujawsko-pomorskie (21,1%), ma∏opolskie (21%), podkarpackie (20,9%), zachodniopomorskie (20%).

Jak widaç, dwa województwa, opolskie i lubuskie, zostawi∏y w tyle
pozosta∏e, przekraczajàc ju˝ nie
tylko 20%, ale nawet 30%.
Województwa, w których 20% poziom dotychczas nie zosta∏ przewww.dashofer.pl
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kroczony, to (podobnie jak powy˝ej
w nawiasie podany zosta∏ poziom
certyfikacji wydatków do KE w stosunku do dost´pnej alokacji): lubelskie (11,4%), mazowieckie (12,4%),
warmiƒsko-mazurskie (15,2%), Êlàskie (16%), ∏ódzkie (18,2%), dolnoÊlàskie (19,9%).
Podczas spotkania wiceminister
Krzysztof Hetman powiedzia∏, ˝e
wcià˝ liczy na to, ˝e wszystkim województwom uda si´ przekroczyç
próg 20%.
Jednak w przypadku niektórych
województw mo˝e to byç bardzo
trudne. Dotyczy to w szczególnoÊci
województw: lubelskiego i mazowieckiego. Województwo dolnoÊlàskie nie b´dzie mia∏o z tym najmniejszego problemu, podobnie jak
∏ódzkie.
Podzia∏ Êrodków
Województwa, które spe∏nià kryterium dopuszczajàce, otrzymajà
Êrodki zgodnie z rankingiem, który
b´dzie si´ opiera∏ na dwóch kryteriach – wydatkowania i kontraktacji. Podzia∏ Êrodków zostanie
dokonany w I kwartale 2011 r. na
podstawie danych wed∏ug stanu na
31 grudnia 2010 r. Wskaêniki, które
wykorzystane zostanà przy podziale,
nie sà identyczne z kryterium
dost´pu, ale mo˝na powiedzieç, ˝e
w du˝ym uproszczeniu to kryterium
wskazuje równie˝ te województwa,
które dostanà najwi´cej dodatkowych Êrodków.
Na spotkaniu zosta∏a równie˝ podana informacja na temat podzia∏u
Êrodków dostosowania technicznego
na programy operacyjne. Podzia∏
Êrodków, zgodnie z propozycjà
Ministra Rozwoju Regionalnego,
zosta∏ dokonany przy zastosowaniu
proporcji przyj´tych dla Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: krajowe programy operacyjne
– 432 392 153 euro; regionalne programy operacyjne – 150 000 000 euro.
www.dashofer.pl

Dodatkowo, ze wzgl´du na wystàpienie sytuacji kryzysowej, wydzielono
pul´ Êrodków na wsparcie usuwania
skutków powodzi: 50 000 000 euro.

INNOWACJE, PRZEDSI¢BIORCZOÂå (ponad 24%), INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR¢ SPO¸ECZNÑ (ponad 11%).

Obecnie wszystkie regiony przygotowujà si´ do zmiany zapisów programów, w zwiàzku z koniecznoÊcià
zagospodarowania dodatkowych
funduszy z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego, jak równie˝ mo˝liwymi
przesuni´ciami Êrodków w ramach
poszczególnych RPO.

WartoÊç dofinansowania UE w zawartych umowach w stosunku do
indykatywnej alokacji dla wszystkich obszarów RPO wynosi 57,9%
podczas, gdy dla obszaru OCHRONA
ÂRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGRO˚ENIOM 58,3%, czyli
wskaênik dla ochrony Êrodowiska
jest nieco lepszy od Êredniej. Jednak
wartoÊç dofinansowania UE w poniesionych wydatkach w stosunku
do indykatywnej alokacji wynosi
jedynie 14,1%, podczas gdy wskaênik ogó∏em dla wszystkich RPO
wynosi 20,4%.

Warto zatem na bie˝àco Êledziç informacje na stronach internetowych
poszczególnych regionalnych programów. W przysz∏ym roku nie ma
zbyt wielu okazji do aplikowania
o Êrodki w zakresie ochrony Êrodowiska. Byç mo˝e po pozyskaniu
dodatkowych funduszy i w razach
przesuni´ç uda si´ wygospodarowaç
dodatkowe Êrodki na dofinansowanie
projektów ekologicznych i byç mo˝e
zostanà og∏oszone nowe konkursy.
Wdra˝anie RPO
w poszczególnych
obszarach wsparcia
Podczas spotkania zosta∏y równie˝
podane informacje na temat stanu
wdra˝ania RPO w poszczególnych
obszarach wsparcia na 17 paêdziernika 2010 r. WÊród obszarów
wsparcia ochrona Êrodowiska zajmuje czwartà pozycj´.
¸àczna indykatywna alokacja (Êrodki
Unii Europejskiej) w programach
regionalnych to 16 555 614 188 euro.
W obszarze OCHRONA ÂRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGRO˚ENIOM indykatywna alokacja
wynosi 1 748 843 013 euro. Udzia∏
indykatywnej alokacji w obszarze
OCHRONA ÂRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGRO˚ENIOM
w alokacji ogó∏em wynosi bowiem
10,6%. Ochron´ Êrodowiska wyprzedzajà nast´pujàce obszary: TRANSPORT (ponad 26%), BADANIA
I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY,

Zgodnie z podanymi na spotkaniu
informacjami prawie 8% zakontraktowanych funduszy zosta∏o przeznaczonych na inicjatywy JESSICA
i JEREMIE. Celem inicjatywy
JESSICA – wspólnego przedsi´wzi´cia Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego
oraz Banku Rozwoju Rady Europy
jest wspieranie inwestycji s∏u˝àcych
zapewnieniu zrównowa˝onego rozwoju w miastach.
Inicjatywa JESSICA
Inicjatywa JESSICA przewiduje
stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miast lub funduszy powierniczych, zasilonych Êrodkami strukturalnymi, których zadaniem b´dzie
wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego.

✔

WA˚NE!

Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, majàcych znaczenie kluczowe dla
pobudzania wzrostu w skali lokalnej,
regionalnej oraz krajowej.

Beneficjenci, dzi´ki tej inicjatywie,
b´dà mieli dost´p do dogodnych
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instrumentów finansowych, takich
jak korzystne kredyty, Êrodki kapita∏owe lub gwarancje cz´sto konieczne do realizacji projektów, ale
nie b´dà mieli mo˝liwoÊci pozyskania dotacji.
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE ma na celu
popraw´ wykorzystania oraz zwi´kszenie efektywnoÊci Êrodków przeznaczonych na wsparcie sektora
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
w ramach funduszy strukturalnych.
Pozwala ona na skorzystanie z wiedzy i doÊwiadczenia Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego przy
opracowaniu programów operacyjnych w zakresie wsparcia MSP za
pomocà odnawialnych instrumentów
in˝ynierii finansowej, a nast´pnie
wdra˝anie uzgodnionych instrumentów w ramach inicjatywy.

✔

WA˚NE!

JEREMIE to zatem wsparcie dla instrumentów finansowych, np. funduszy kapita∏owych, na rzecz poprawy
dost´pu do funduszy wparcia rozwoju ma∏ych Êrednich firm, a tak˝e
mikroprzedsi´biorstw w regionach.

W Polsce o realizacji inicjatywy
JEREMIE decydujà samodzielnie
w∏adze wojewódzkie, nie jest to
póki co program realizowany w skali
ca∏ego kraju. Wed∏ug stanu obecnego
mogà z niej korzystaç przedsi´biorcy
z województw: dolnoÊlàskiego, ∏ódz-

kiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Dotychczas tylko te regiony zdecydowa∏y si´ na wdro˝enie programu.
W poszczególnych województwach
zosta∏y og∏oszone konkursy na wybór tzw. mened˝era funduszu. We
wszystkich województwach konkursy wygra∏ Bank Gospodarstwa
Krajowego. Zadaniem tej instytucji
jest zarzàdzanie zgromadzonymi
Êrodkami na funduszu JEREMIE.
W dalszej kolejnoÊci to ten bank
b´dzie wybiera∏ instytucje poÊredniczàce, które z kolei b´dà udzielaç
bezpoÊredniego wsparcia przedsi´biorcom z sektora MSP. Mogà to
byç banki komercyjne, fundusze
por´czeniowe, instytucje typu seed
capital i venture capital oraz anio∏y
biznesu. Dostanà one do dyspozycji
cz´Êç Êrodków, które przeznaczà na
preferencyjne po˝yczki, udzielanie
por´czeƒ i gwarancji lub anga˝owanie si´ kapita∏owe w ciekawe
projekty.
Innymi s∏owy o takie wsparcie nie
mo˝na ubiegaç si´ bezpoÊrednio
w urz´dach marsza∏kowskich (chocia˝ Êrodki na to pochodzà z tzw.
regionalnych programów operacyjnych) ani w Banku Gospodarstwa
Krajowego, chocia˝ w tych instytucjach na pewno uda si´ pozyskaç
szczegó∏owe informacje na ten temat.
W szczególnoÊci to BGK jeszcze
w tym roku planuje przeprowadziç
kampanie promocyjno-informacyjne.

Równolegle rozpocznie zapewne
wspó∏prac´ z instytucjami poÊredniczàcymi. Tym samym realnego
wsparcia dla firm w pi´ciu wymienionych regionach nale˝y si´
spodziewaç w pierwszym kwartale
przysz∏ego roku (w ka˝dym województwie dok∏adne terminy uruchomienia wsparcia mogà byç inne).
Zgodnie z wypowiedzià wiceministra rozwoju regionalnego, Krzysztofa Hetmana, post´py w realizacji
inicjatyw JESSICA i JEREMIE
cieszà, poniewa˝ pieniàdze unijne
w formie po˝yczek i por´czeƒ b´dà
pracowa∏y w województwach jeszcze przez d∏ugie lata.
Wiceminister rozwoju regionalnego,
Krzysztof Hetman, poinformowa∏
równie˝, ˝e priorytetem dla resortu
sà te obszary wsparcia, w których
kontraktacja przebiega wolniej.
W tym kontekÊcie wymieni∏ mi´dzy
innymi projekty z zakresu spo∏eczeƒstwa informacyjnego i energetyki,
jako skomplikowane i wymagajàce
wi´cej czasu na przygotowanie.
Na spotkaniu obecny by∏ równie˝
przedstawiciel Komisji Europejskiej,
Pascal Boijmans. W swoim wystàpieniu poinformowa∏, ˝e Komisja
dobrze ocenia post´py we wdra˝aniu
programów regionalnych, a w najbli˝szym czasie prowadzona b´dzie
jakoÊciowa analiza efektów RPO. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Nabór wniosków w 2011 roku w ramach instrumentu
finansowego LIFE+
Komisja Europejska poinformowa∏a ju˝ o planach zwiàzanych
z przysz∏orocznym naborem LIFE+.

LIFE+ jest jedynym instrumentem
finansowym Unii Europejskiej,
koncentrujàcym si´ wy∏àcznie na
wspó∏finansowaniu projektów w dzie-
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dzinie ochrony Êrodowiska. Finansowanie z LIFE+ mogà otrzymywaç
jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne zarejestrowane
na terenie Wspólnoty Europejskiej.
Beneficjenci mogà tworzyç partnerstwa w celu realizacji poszczegól-
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nych projektów.
Informacje o naborze wniosków majà
zostaç opublikowane ju˝ w lutym.
Termin z∏o˝enia wniosków ma przypaÊç na koniec maja.
■
Redakcja
www.dashofer.pl
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Finanse
OZE – III nabór wniosków
Od 6 grudnia rusza w trybie konkursowym III nabór wniosków
o dofinansowanie realizacji przedsi´wzi´ç w ramach Programu Priorytetowego „Program dla przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych
êróde∏ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Cz´Êç 1)”.

W III konkursie kwota Êrodków
przeznaczonych na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç wynosi 1260 mln z∏.
Dofinansowanie w formie oprocentowanych po˝yczek poprzedzone
b´dzie wydaniem promesy po˝yczki.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Dofinansowanie przyznaje si´ na
przedsi´wzi´cia zakwalifikowane
do jednej z poni˝szych klas:
➢ klasa A:
– Wytwarzania energii cieplnej przy u˝yciu biomasy
(êród∏a rozproszone o mocy
nie wy˝szej ni˝ 20 MWt).
– Wytwarzania energii elektrycznej i ciep∏a w skojarzeniu przy u˝yciu biomasy
(êród∏a rozproszone o mocy
nie wy˝szej ni˝ 3 MWe).
– Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep∏a z wykorzystaniem biogazu powsta∏ego w procesach odprowadzania lub oczyszczania Êcieków
albo rozk∏adu szczàtek roÊlinnych i zwierz´cych.
– Budowa, rozbudowa lub prze-

budowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego w celu
wprowadzenia go do sieci
gazowej dystrybucyjnej i bezpoÊredniej.
➢ klasa B:
– Elektrownie wiatrowe o mocy
nie wy˝szej ni˝ 10 MWe
(moc musi byç potwierdzona
zapisami w pozwoleniu na
budow´, decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
(charakterystyka przedsi´wzi´cia), promesie koncesji
oraz w warunkach przy∏àczenia).
klasa
C:
➢
– Pozyskiwanie energii z wód
geotermalnych.
– Elektrownie wodne o mocy
nie wy˝szej ni˝ 5 MWe.
➢ klasa D:
– Wysokosprawna kogeneracja
bez u˝ycia biomasy.
Dofinansowanie nie b´dzie udzielane na przedsi´wzi´cia, które uzyska∏y dofinansowanie ze Êrodków
NFOSiGW w ramach innych programów.
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia wynosi 10 mln z∏.
Zasady ubiegania si´
o dofinansowanie
Beneficjentami sà podmioty podejmujàce realizacj´ przedsi´wzi´ç

z zakresu odnawialnych êróde∏ energii i wysokosprawnej kogeneracji.
Podmiot dominujàcy oraz spó∏ki
handlowe od niego zale˝ne, mogà
z∏o˝yç w jednym konkursie tylko
jeden wniosek o dofinansowanie.
Podmiotem dominujàcym jest
osoba fizyczna, osoba prawna (z wy∏àczeniem Skarbu Paƒstwa), jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, której ustawa
przyznaje zdolnoÊç prawnà:
➢ który w spó∏ce kapita∏owej
(spó∏ce zale˝nej) posiada udzia∏y
lub akcje przekraczajàce 50% lub
jest wspólnikiem w spó∏ce osobowej (spó∏ce zale˝nej),
➢ którego cz∏onkowie zarzàdu lub
innego równorz´dnego organu
stanowià wi´cej ni˝ po∏ow´
cz∏onków zarzàdu innej spó∏ki
handlowej (spó∏ki zale˝nej).
Spó∏kà zale˝nà jest spó∏ka handlowa, co do której zachodzà relacje
wzgl´dem podmiotu dominujàcego.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç od 6 grudnia
2010 roku do 7 stycznia 2011 roku.
Dokumenty nale˝y z∏o˝yç bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW albo
przes∏aç pocztà lub kurierem z dopiskiem „III Konkurs OZE”.
■
Redakcja

Finanse
GIS – zapowiedê kolejnego konkursu
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
przygotowuje kolejny konkurs
w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji
Cz´Êç 1 – zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.

www.dashofer.pl

Dofinansowanie w III konkursie
ma byç udzielane w formie dotacji
do 30% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia. W celu uzyskania
dodatkowych Êrodków w formie
po˝yczki niezb´dne b´dzie z∏o˝enie
odr´bnego wniosku do NFOÂiGW.

Przewidywany minimalny koszt
ca∏kowity przedsi´wzi´cia, dla którego b´dzie mo˝liwe udzielenie
dofinansowania, to 2 mln z∏.
Rozpatrywane jest stworzenie mechanizmu, dzi´ki któremu wnios-
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kodawcy aplikujàcy w II konkursie
w ramach ww. programu, b´dà mieli
mo˝liwoÊç przeniesienia wniosku

do III naboru, o ile przyczynà nieuzyskania dofinansowania w II naborze b´dzie wyczerpanie alokacji.

Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie to prze∏om
2010 i 2011 r.
■
Redakcja

?

Pytania i odpowiedzi
Na jakie inwestycje mo˝e byç udzielana pomoc publiczna zwiàzana z redukcjà emisji ze êróde∏
spalania paliw?

Zagadnienie to omawia rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
5 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi
redukcji emisji ze êróde∏ spalania
paliw (Dz.U.07.209.1517). Pomoc
mo˝e byç przeznaczona w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska êróde∏
spalania o ∏àcznej mocy cieplnej od
50 MW na nast´pujàce rodzaje
inwestycji:
1) przebudowa lub rozbudowa
êróde∏ spalania paliw i systemów ciep∏owniczych,
2) przebudowa urzàdzeƒ lub wyposa˝enie êróde∏ spalania paliw
w urzàdzenia lub instalacje
s∏u˝àce do redukcji emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych,
3) konwersja êróde∏ spalania paliw na rozwiàzania przyjazne
Êrodowisku,
4) inwestycje w produkcj´ skojarzonà energii elektrycznej i ciep∏a.

Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
1) dotacji,
2) po˝yczek preferencyjnych,
3) preferencyjnych kredytów bankowych,
4) dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub pre-

ferencyjnych kredytów bankowych,
5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych. ■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data og∏oszenia:
29 paêdziernika 2010 r.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 21 paêdziernika 2010 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 2011 (Mon. Pol. Nr 78, poz. 965).
26 paêdziernika 2010 r.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 15 paêdziernika 2010 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (Mon. Pol. Nr 76, poz. 954).
22 paêdziernika 2010 r.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2010 r. w sprawie
wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2011 (Mon. Pol.
Nr 74, poz. 945).
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