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Polecam szczególnie dzia∏ „AktualnoÊci”,
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ukaza∏a si´ w Monitorze Polskim z dnia
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Warunki udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami
s∏u˝àcymi redukcji emisji ze êróde∏
spalania paliw
13 listopada wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
dotyczàce szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce
inwestycjami s∏u˝àcymi redukcji
emisji ze êróde∏ spalania paliw
(Dz. U. Nr 209, poz. 1517). Pomoc
mo˝e byç przeznaczona w szczególnoÊci na dostosowanie do
wymogów ochrony Êrodowiska
êróde∏ spalania o ∏àcznej mocy
cieplnej od 50 MW.

Rodzaje inwestycji, na które pomoc
mo˝e byç udzielana:
➢ przebudowa lub rozbudowa
êróde∏ spalania paliw i systemów ciep∏owniczych;
➢ przebudowa urzàdzeƒ lub wyposa˝enie êróde∏ spalania paliw
w urzàdzenia lub instalacje s∏u˝àce redukcji emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych;
metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.
Zach´cam tak˝e do przeczytania artyku∏u
dotyczàcego dochodów do dyspozycji
i Êrodków europejskich zaplanowanych
na lata 2007-2013. Ârodki europejskie
sà ogromne, ale nie sà wystarczajàce
w stosunku do potrzeb. Przedstawiamy
zatem zasady okreÊlone w wytycznych
dotyczàcych przygotowania projektów
inwestycyjnych. Wierz´, ˝e informacje
zawarte w tych artyku∏ach, jak równie˝
w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne
w pracy.

➢ konwersja êróde∏ spalania paliw
na rozwiàzania przyjazne Êrodowisku;
➢ inwestycje w produkcj´ skojarzonà energii elektrycznej i ciep∏a.
Pomoc mo˝e byç przeznaczona na:
➢ dostosowanie istniejàcych êróde∏
spalania paliw wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
do okreÊlonych w tym rozporzàdzeniu standardów emisyjnych,
➢ redukcj´ emisji zanieczyszczeƒ
w stopniu wykraczajàcym ponad
obowiàzujàce standardy emisyjne
okreÊlone w rozporzàdzeniu
w sprawie standardów emisyjnych,
➢ redukcj´ emisji zanieczyszczeƒ,
w przypadku gdy nie zosta∏y
ustanowione standardy emisyjne,
Naszym sta∏ym i nowym Czytelnikom
˝yczymy pogodnych, radosnych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia w rodzinnej atmosferze oraz szcz´Êcia osobistego i satysfakcji z pracy zawodowej w Nowym
2008 Roku.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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➢ wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska dotyczàce szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia

Nowe stawki op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni
na rok 2008

W obwieszczeniu mo˝emy znaleêç informacj´ o:
➢ maksymalnych stawkach op∏at
za usuwanie drzew (za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego
na wysokoÊci 130 cm, stawki
okreÊlono w za∏àczniku nr 1 do
obwieszczenia),
➢ stawkach op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
(stawki okreÊlono w za∏àczniku

nr 2 do obwieszczenia),
stawce
za usuni´cie jednego
➢
metra kwadratowego powierzchni
pokrytej krzewami w wysokoÊci 217,32 z∏,
➢ stawkach kar za zniszczenie
jednego metra kwadratowego
terenu zieleni w wysokoÊci: dla
trawników – 49,98 z∏, a dla kwietników – 429,21 z∏.
■
Redakcja

§ Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia
16 paêdziernika 2007 r. w sprawie stawek
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok 2008
(M.P. Nr 77, poz. 828).

AktualnoÊci
Dotacje, op∏aty oraz gospodarka finansowa
„Zak∏adu Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych”
4 paêdziernika ukaza∏o si´ Rozporzàdzenie Rady Ministrów
w sprawie dotacji podmiotowej
i celowej, op∏at oraz gospodarki
finansowej przedsi´biorstwa paƒstwowego u˝ytecznoÊci publicznej – „Zak∏ad Unieszkodliwiania
Odpadów Promieniotwórczych”
(Dz.U. Nr 185, poz. 1311).

➢ sposób ustalania op∏at z tytu∏u

Rozporzàdzenie okreÊla:
➢ sposób ustalania wysokoÊci
i rozliczania dotacji podmiotowej
i celowej przyznawanych przedsi´biorstwu paƒstwowemu u˝ytecznoÊci publicznej – „Zak∏ad
Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych”,

Redakcja
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NASI STALI EKSPERCI:

AktualnoÊci

W Monitorze Polskim ukaza∏o si´
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 paêdziernika 2007 r.
w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2008.

b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi redukcji
emisji ze êróde∏ spalania paliw (Dz.U.
Nr 209, poz. 1517).
■

dzia∏alnoÊci wykonywanej przez
Zak∏ad oraz czynniki, jakie nale˝y
braç pod uwag´ przy ustalaniu
op∏at, tryb i termin podawania
cennika us∏ug Zak∏adu do
publicznej wiadomoÊci,
➢ sposób prowadzenia gospodarki
finansowej zak∏adu.
■

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, op∏at
oraz gospodarki finansowej przedsi´biorstwa paƒstwowego u˝ytecznoÊci publicznej
– „Zak∏ad Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” (Dz.U. Nr 185, poz. 1311).
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i finanse w przedsi´biorstwie”
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AktualnoÊci
Nowe zasady zap∏aty op∏aty skarbowej
Minister Finansów okreÊli∏ szczegó∏y zap∏aty op∏aty skarbowej rozporzàdzeniem z dnia 28 wrzeÊnia
2007 r. Podstaw´ prawnà stanowi tu art. 10 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o op∏acie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.
1635, z póên. zm.).

W rozporzàdzeniu okreÊlono m.in.:
➢ sposób potwierdzania przez
organy administracji rzàdowej

i samorzàdowej oraz podmioty,
o których mowa w art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej, zap∏aty
op∏aty skarbowej, zwolnienia
od niej lub wy∏àczenia obowiàzku jej zap∏aty, w szczególnoÊci przez wskazanie sposobu:
dokumentowania zap∏aty op∏aty
skarbowej oraz sporzàdzania
adnotacji potwierdzajàcych zap∏at´ op∏aty skarbowej, zwol-

nienie od niej lub wy∏àczenie
obowiàzku jej zap∏aty,
➢ sposób dokonywania zwrotu
op∏aty skarbowej oraz tryb
przekazywania organom podatkowym dokumentów niezb´dnych do dokonania jej zwrotu. ■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
28 wrzeÊnia 2007 r. o zap∏acie op∏aty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

Porady prawne
Ewidencjonowanie odpadów
Szczególnym obowiàzkiem posiadaczy odpadów jest obowiàzek
prowadzenia ich odpowiedniej
iloÊciowej i jakoÊciowej ewidencji,
zgodnie z przyj´tym katalogiem
odpadów i listà odpadów niebezpiecznych (art. 36).

Dotyczy to przede wszystkim
obowiàzku sporzàdzenia karty ewidencji odpadu oraz przekazywania
odpadów na podstawie karty przekazania odpadu. Po up∏ywie roku
posiadacz powinien sporzàdziç zbiorcze zestawienie odpadów i przekazaç je marsza∏kowi województwa.
Ewidencja w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, powinna
obejmowaç sposoby gospodarowania odpadami, a tak˝e dane o ich
pochodzeniu. Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych zostanie
utworzona baza danych dotyczàca
wytwarzania i gospodarowania
odpadami, wraz z rejestrem udzielonych zezwoleƒ.

✔

UWAGA!

Obowiàzek prowadzenia ewidencji
obejmuje tak˝e odpady komunalne
(art. 36 ust. 2), ale dotyczy podmio-
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tów prowadzàcych dzia∏alnoÊç na podstawie zezwoleƒ wydawanych zgodnie z art. 7 Ustawy o utrzymaniu
czystoÊci. Wytwarzajàcy odpady komunalne ewidencji nie musi prowadziç.

W sk∏ad systemu ewidencji odpadów wchodzi:
➢ karta przekazania odpadu,
➢ karta ewidencji odpadu,
➢ karta ewidencji komunalnych
osadów Êciekowych,
➢ zbiorcze zestawienie danych
o rodzajach i iloÊci odpadów,
o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
➢ zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach Êciekowych.
Z prowadzenia ewidencji zwolnione sà:
➢ osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcami, wykorzystujàce odpady
na potrzeby w∏asne (na podst.
art. 36 ust. 3),
➢ podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie transportu odpadów prowadzà ewidencj´ tylko z zastosowaniem
karty przekazania odpadu (art. 36
ust. 5),

➢ ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
wytwarzajàce okreÊlone rodzaje
odpadów nie majà obowiàzku
prowadzenia ewidencji odpadów
(art. 36 ust. 13). Rodzaje i iloÊci
odpadów zwolnionych z obowiàzku prowadzenia ewidencji
okreÊla rozporzàdzenie ministra
Êrodowiska (Dz.U. z 2001 r.
Nr 152 poz. 1735),
➢ ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
wytwarzajàce do 100 kg rocznie
odpadów niebezpiecznych oraz
do 5 ton rocznie odpadów innych
ni˝ niebezpieczne, prowadzà
ewidencj´ uproszczonà wy∏àcznie za pomocà karty przekazania odpadu (art. 36 ust. 13).
Ustawa o odpadach wprowadza
obowiàzek opracowania planów
gospodarki odpadami, b´dàcych
cz´Êcià programów ochrony Êrodowiska, o których mowa w Prawie
ochrony Êrodowiska. Plany te powinny okreÊlaç m.in. rodzaje,
iloÊci i êród∏o pochodzenia odpadów, system gospodarowania
nimi, z uwzgl´dnieniem selektywnej zbiórki i segregacji odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych
pochodzàcych z gospodarstw domowych, a ponadto dzia∏ania, których
celem b´dzie zmniejszenie iloÊci
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odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji, kierowanych na
sk∏adowiska oraz rozmieszczenie
urzàdzeƒ i instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, tworzàcych zintegrowanà i wystarczajàcà
w skali kraju sieç. Obecnie plany
gospodarki odpadami przygotowywane sà na szczeblach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, zgodnie
z za∏o˝eniami okreÊlonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,
przyj´tym uchwa∏à Rady Ministrów
z 29 paêdziernika 2002 roku.
Przypisy ustawy o odpadach
w niektórych sprawach odsy∏ajà do
ustawy Prawo ochrony Êrodowiska.
Dotyczy to przede wszystkim:
➢ pozwoleƒ na wytwarzanie odpadów dla prowadzàcych instalacj´ – w zakresie podstawowych
wymagaƒ formalnych i proceduralnych, przy czym ustawa
o odpadach ustala jedynie wymagania dodatkowe,
➢ op∏at za sk∏adowanie odpadów
– jako jeden z elementów op∏at
za gospodarcze korzystanie ze
Êrodowiska,
➢ programów ochrony Êrodowiska,
których cz´Êcià sà plany gospodarki odpadami – w zakresie
procedur opracowywania i zatwierdzania.

✔

WA˚NE!

W sposób poÊredni odpadów dotyczà
tak˝e zagadnienia obejmujàce wymagania w stosunku do substancji
i przedmiotów oraz wymagania emisyjne, znajdujàce si´ w Prawie ochrony
Êrodowiska.

Zupe∏nie nowe w warunkach polskich podejÊcie do zagadnieƒ zwiàzanych z gospodarkà odpadami
wprowadza ustawa o obowiàzkach.
O ile generalnie obowiàzuje zasada
„zanieczyszczajàcy p∏aci”, tak w tym
przypadku odpowiedzialnoÊç zosta∏a
przeniesiona na producenta produktu, który dopiero stanie si´ odpadem po wykorzystaniu. Podstawowym obowiàzkiem na∏o˝onym na

4

przedsi´biorców przez ustaw´ jest
zapewnienie odzysku, a w szczególnoÊci recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych powstajàcych w wyniku wprowadzenia
na rynek krajowy produktów w opakowaniach, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do ustawy oraz niektórych
innych produktów, okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 i 3 do ustawy. Niewywiàzanie si´ z tego obowiàzku
skutkuje koniecznoÊcià wniesienia
na konto urz´du marsza∏kowskiego
tzw. op∏aty produktowej. Pozyskane
w ten sposób Êrodki finansowe przeznaczone sà na finansowanie dzia∏aƒ
ograniczajàcych iloÊci odpadów
kierowanych na sk∏adowiska.
Przep∏yw Êrodków i zasady ich wykorzystania okreÊla ustawa. Op∏ata
ta jest instrumentem ekonomicznym zmuszajàcym do ograniczenia
iloÊci niezagospodarowanych odpadów, przy czym preferowane sà
wszelkie metody odzysku, a w szczególnoÊci recyklingu oraz zmniejszanie masy wyrobów, które po
zu˝yciu stajà si´ odpadem. Ustawa
okreÊla tak˝e mo˝liwe sposoby realizacji i rozliczenia obowiàzków,
a jako jeden z nich wskazuje przekazanie obowiàzku tzw. organizacjom odzysku. W ustawie zawarto
szereg delegacji uprawniajàcych do
wydania 10 rozporzàdzeƒ wykonawczych (7 obligatoryjnych i 3 fakultatywne), precyzujàcych zapisy zawarte w ustawie. Wszystkie istotne
dla funkcjonowania ustawy rozporzàdzenia zosta∏y ju˝ opublikowane.
Gospodarka odpadami komunalnymi
zasadniczo regulowana jest ustawà
o utrzymaniu czystoÊci. Jest to ustawa
obowiàzujàca od 1997 r., jednak wiele
zapisów w niej zawartych zosta∏o
zmienionych lub uzupe∏nionych tzw.
ustawà wprowadzajàcà, a ostatnio
doÊç istotne modyfikacje wprowadzi∏a tzw. ustawa czyszczàca.

✔

WA˚NE!

Mówiàc o odpadach komunalnych,
rozumie si´ przez nie odpady pow-
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stajàce w gospodarstwach domowych, a tak˝e odpady (z wy∏àczeniem
odpadów niebezpiecznych) pochodzàce od innych wytwórców, które
ze wzgl´du na swój charakter lub
sk∏ad sà podobne do odpadów
powstajàcych w gospodarstwach
domowych.

Tak wi´c o zaliczeniu do odpadów
komunalnych decyduje charakter
i sk∏ad, typowy dla odpadów powstajàcych w zwiàzku z „normalnym” bytowaniem. Nie jest istotny
fakt, czy odpady takie powstajà
w domu czy w przedsi´biorstwie.
Wyjàtkiem sà odpady niebezpieczne,
które jeÊli powstajà w gospodarstwie domowym, sà traktowane jako
komunalne. Natomiast takie same
odpady niebezpieczne powstajàce
w przedsi´biorstwach muszà byç
zbierane selektywnie i traktowane
tak, jak pozosta∏e odpady pochodzenia przemys∏owego. Odpady
komunalne, zgodnie z katalogiem
odpadów, klasyfikowane sà w grupie 20.
Za odpady komunalne wytwarzane
na terenie danej nieruchomoÊci
odpowiedzialny jest w∏aÊciciel,
który ma obowiàzek ich zbierania
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w uchwale rady gminy (art. 5
ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu
czystoÊci) i pozbywania si´ zgodnie z przepisami tej ustawy oraz
przepisami odr´bnymi, w tym przypadku w szczególnoÊci dotyczy to
ustawy o odpadach.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci muszà
udokumentowaç wykonanie powy˝szego obowiàzku przez okazanie
odpowiedniej umowy i dowodów
p∏acenia za takie us∏ugi. Umowa
musi byç zawarta z przedsi´biorstwem posiadajàcym zezwolenie
na odbieranie odpadów komunalnych. Sà to zasadniczo jedyne obowiàzki w∏aÊciciela nieruchomoÊci
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, gdy˝ zgodnie
z art. 17 ust. 5 Ustawy o odpadach do
www.dashofer.pl
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odpadów komunalnych nie stosuje
si´ przepisów zawartych w tym
samym art. 17 i nak∏adajàcych na
wytwórc´ odpadów obowiàzek
uzyskania pozwolenia, decyzji zatwierdzajàcej program lub z∏o˝enia
informacji. Nie musi tak˝e prowadziç ewidencji wytworzonych odpadów komunalnych, gdy˝ w tym
przypadku ewidencje prowadzà podmioty odbierajàce te odpady i posiadajàce odpowiednie zezwolenia,
wydane zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci.
O ile poprzednio w gestii gminy
by∏o wydawanie zezwoleƒ na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
to obecnie gmina wydaje zezwolenia jedynie na odbieranie odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci (art. 5 pkt 2 ustawy czyszczàcej). RównoczeÊnie w ustawie
o odpadach uchyla si´ art. 26 ust. 9
(art. 1 pkt 10 lit. d ustawy czyszczàcej), wy∏àczajàcy odpady komunalne z obowiàzku uzyskania zezwolenia na ich odzysk i unieszkodliwianie, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach. Tym samym
wydawanie decyzji w tym zakresie

przechodzi na starost´ lub wojewod´.
Nale˝y tak˝e zauwa˝yç, ˝e o ile poprzednio gminne jednostki organizacyjne prowadzàce na terenie
w∏asnej gminy dzia∏alnoÊç w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych nie mia∏y obowiàzku
uzyskania odpowiednich zezwoleƒ
(musia∏y tylko spe∏niaç wymagane
do wydania zezwolenia warunki),
to obecnie zezwolenie takie dotyczy
wy∏àcznie dzia∏alnoÊci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
Pozosta∏e rodzaje dzia∏alnoÊci w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych, w szczególnoÊci
odzysk i unieszkodliwianie, wymagajà zezwoleƒ wydanych na podstawie Ustawy o odpadach, która gminne
jednostki organizacyjne traktuje tak
samo, jak pozosta∏e podmioty.

✔

WA˚NE!

Ewidencj´ odpadów komunalnych,
zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy
o odpadach, prowadzà podmioty,
o których mowa w art. 7 Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci.

Natomiast we wspomnianym art. 7,
po zmianach wprowadzonych ustawà
czyszczàcà, mowa jest wy∏àcznie

o dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Podstawowym problemem jest w tej sytuacji definicja odbierania odpadów
komunalnych, która nie zosta∏a
w obowiàzujàcych przepisach sprecyzowana. Bioràc pod uwag´ inne
zapisy ustawowe, mo˝na przyjàç,
˝e odbieranie jest to˝same z transportem odpadów. Tak wi´c w praktyce gmina wydaje zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych
od wytwarzajàcych i przewo˝enie
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Warto w tym miejscu
zauwa˝yç, ˝e zgodnie z art. 9 ust. la
zezwolenie powinno okreÊlaç miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania,
wp∏ywajàc tym samym na sposoby
post´powania z odpadami. OczywiÊcie miejsca takie powinny spe∏niaç wymogi okreÊlone przepisami,
które sà obecnie doÊç restrykcyjne
i dotyczà zarówno podmiotów gospodarczych, jak i samorzàdów. Aby
wi´c prawid∏owo i efektywnie realizowaç zapisy ustawowe, niezb´dne
jest podejmowanie wspólnych dzia∏aƒ w ramach systemów integrujàcych przedsi´biorców oraz gminy. ■
Zbigniew Bieƒko

Porady prawne
Jakie dzia∏ania powodujàce niszczenie przyrody podlegajà
karom pieni´˝nym?
Przepisy ustawy o ochronie przyrody wprowadzajà ró˝ne podstawy wymierzenia kary pieni´˝nej.

3) zniszczenie spowodowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà terenów
zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub
krzewów.

koÊç kary zale˝y zatem od rodzaju
i gatunku drzewa oraz obwodu
pnia, a w przypadku krzewów – od
powierzchni pokrytej krzewami.

Dotyczà one nast´pujàcych dzia∏aƒ:
1) zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów spowodowane niew∏aÊciwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz zastosowaniem
Êrodków chemicznych w sposób szkodliwy dla roÊlinnoÊci;
2) usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia;

WysokoÊç kary pieni´˝nej ustala
si´ na podstawie stawek op∏at za
drzewa i krzewy, okreÊlonych w rozporzàdzeniu ministra do spraw Êrodowiska, z uwzgl´dnieniem dwukrotnych stawek op∏at przewidzianych dla terenów uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów nieruchomoÊci wpisanych do
rejestru zabytków i terenów zieleni.
Kara pieni´˝na wynosi – co do zasady – trzykrotnoÊç op∏aty. Wyso-

Wyjàtki od zasady, i˝ kara to trzykrotna op∏ata, sà nast´pujàce:
1) stawka kary za zniszczenie jednego metra kwadratowego trawnika wynosi 49,05 z∏, a kwietnika – 421,21 z∏;
2) stawk´ kary ustala si´ na podstawie informacji zebranych
w toku post´powania administracyjnego i podwy˝sza si´ jà
o 50% w przypadku, gdy ustalenie obwodu lub gatunku znisz-
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czonego lub usuni´tego bez zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe, z powodu wykarczowania
pnia i braku k∏ody.
Kar´ pieni´˝nà wymierza, w drodze decyzji, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w odniesieniu

do nieruchomoÊci b´dàcych w∏asnoÊcià gminy – starosta. Termin
p∏atnoÊci kary wynosi 14 dni od
dnia, w którym decyzja ustalajàca
wysokoÊç kary sta∏a si´ ostateczna.
■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu
nak∏adania administracyjnych kar pieni´˝nych za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewieƒ albo drzew
lub krzewów (Dz.U. Nr 219, poz. 2229).

Porady prawne
Kary i zasady ustalania wartoÊci przekroczenia szczególnego
korzystania z wód
Kary pieni´˝ne zwiàzane ze szczególnym korzystaniem z wód to
dwie kategorie kar:
1) kary za przekroczenie okreÊlonej w pozwoleniach iloÊci
pobranej wody (kara za pobór
wody);
2) kary za przekroczenie okreÊlonych w pozwoleniach iloÊci,
stanu i sk∏adu Êcieków, a tak˝e
minimalnej procentowej redukcji st´˝eƒ substancji w Êciekach
oraz masy substancji w odprowadzanych Êciekach przypadajàcej na jednostk´ masy wykorzystanego surowca, materia∏u, paliwa lub wytworzonego produktu (kara za Êcieki).

Kara pieni´˝na za Êcieki wymierzana jest decyzjà wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska,
po stwierdzeniu przez inspektora
okreÊlonych przekroczeƒ lub naruszeƒ. Podstaw´ stwierdzenia naruszenia odpowiednich warunków
pozwolenia stanowi kontrola inspektora lub pomiary prowadzone
przez podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia na podstawie kontroli,
przekroczenie:
1) dopuszczalnego sk∏adu Êcieków i dopuszczalnego poziomu
sztucznych substancji promieniotwórczych w Êciekach –
ustala si´ na podstawie wyników analizy próbki Êcieków
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powsta∏ej po zmieszaniu trzech
próbek o jednakowej obj´toÊci,
pobranych w odst´pach czasu
nie krótszych ni˝ 30 minut;
2) dozwolonej temperatury i dozwolonych wartoÊci odczynu pH
Êcieków – ustala si´, przyjmujàc wartoÊç Êrednià z wielkoÊci
przekroczeƒ stwierdzonych
w wyniku trzech pomiarów
wykonanych w odst´pach czasu
nie krótszych ni˝ 30 minut;
3) dopuszczalnej iloÊci Êcieków –
ustala si´ na podstawie wskazaƒ odpowiednich przyrzàdów
pomiarowych w okresie doby
bezpoÊrednio poprzedzajàcej
kontrol´, a je˝eli pomiar iloÊci
odprowadzanych Êcieków nie
jest prowadzony – na podstawie iloÊci wody pobranej lub
dostarczonej w okresie doby
bezpoÊrednio poprzedzajàcej
kontrol´ albo innych danych.
Wymierzenie kary za Êcieki nast´puje w dwóch etapach:
1) najpierw wojewódzki inspektor
ustala, w drodze decyzji, kar´
biegnàcà, okreÊlajàc wielkoÊç
przekroczenia iloÊci, stanu lub
sk∏adu Êcieków, wymiar kary
oraz termin poczàtku biegu kary
(dzieƒ zakoƒczenia wykonania
pomiarów, pobrania próbek albo
dokonania innych ustaleƒ stanowiàcych podstaw´ stwierdzenia
przekroczenia lub naruszenia);
2) nast´pnie, na podstawie ostatecznej decyzji w sprawie kary
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biegnàcej, wojewódzki inspektor wymierza, w drodze decyzji, kar´ do zap∏aty, czyli kar´
za okres, w którym trwa∏o przekroczenie; je˝eli przekroczenie
nadal trwa 31 grudnia, kara wymierzona zostaje za okres do
31 grudnia.

✔

WA˚NE!

Wojewódzki inspektor nie wszczyna
jednak post´powania w sprawie
wymierzenia kary, je˝eli jej przewidywana wysokoÊç nie przekroczy
800 z∏.

Wymierzone kary za pobór wody
i kary za Êcieki podlegajà wp∏acie
na rachunek wojewódzkiego inspektora, który wyda∏ decyzj´ o ich
wymierzeniu. Termin p∏atnoÊci kary
wynosi 14 dni od dnia, w którym
decyzja o wymierzeniu kary sta∏a
si´ ostateczna.
■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
1) Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoÊci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi (Dz.U.
260, poz. 2177).
2) Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie wysokoÊci kar za przekroczenie
warunków wprowadzania Êcieków do
wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na
rok 2007 (M.P. z 2006 r. Nr 73, poz.
734).
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Porady prawne
Monitorowanie sk∏adowiska odpadów – fazy eksploatacji
i odpowiedzialnoÊç karna
Sk∏adowiska odpadów stanowià
zawsze potencjalne zagro˝enia
dla Êrodowiska. Aby zapobiegaç
i przeciwdzia∏aç takim niebezpieczeƒstwom, wprowadzono system
obowiàzkowego monitorowania
sk∏adowisk odpadów. Sta∏y system
monitorowania sk∏adowiska odpadów wià˝e si´ ze znacznymi
kosztami. Prowadzenie monitoringu sk∏adowiska odpadów jest
obowiàzkiem zarzàdzajàcego
sk∏adowiskiem odpadów. Koszty
monitorowania sk∏adowiska odpadów powinny byç uwzgl´dnione
w op∏acie za przyj´cie odpadów
do sk∏adowania. Do ponoszenia
op∏at za sk∏adowanie odpadów
jest zobowiàzany podmiot, który
umieszcza je na sk∏adowisku.

✔

WA˚NE!

System monitoringu sk∏adowisk odpadów obejmuje sk∏adowisko przed
rozpocz´ciem w trakcie i po zakoƒczeniu eksploatacji sk∏adowiska.

Zasady i warunki monitoringu
okreÊla Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia moni-

toringu sk∏adowisk odpadów (Dz.U.
z 2002 r. Nr 220, poz. 1858) – dalej
rozporzàdzenie.
Monitorowanie sk∏adowisk odpadów jest obowiàzkiem zarzàdzajàcego sk∏adowiskiem odpadów
(art. 59 ustawy o odpadach). Zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów
ma obowiàzek monitorowaç sk∏adowisko odpadów przed rozpocz´ciem, w trakcie i po zakoƒczeniu
eksploatacji sk∏adowiska. W ramach
obowiàzku monitorowania zarzàdzajàcy musi te˝ corocznie przesy∏aç uzyskane wyniki wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska
w terminie do koƒca pierwszego kwarta∏u, po zakoƒczeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczy∏y.
Rozporzàdzenie okreÊla trzy fazy
monitoringu:
1) faz´ przedeksploatacyjnà – okres
do dnia uzyskania pozwolenia
na u˝ytkowanie sk∏adowiska
odpadów;
2) faz´ eksploatacji – okres od dnia
uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie sk∏adowiska odpadów
do dnia uzyskania zgody na zamkni´cie sk∏adowiska odpadów;

3) faz´ poeksploatacyjnà – okres
30 lat, liczàc od dnia uzyskania
decyzji o zamkni´ciu sk∏adowiska odpadów.
Faza przedeksploatacyjna
Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu ocen´ stanu wyjÊciowego (ustalenie t∏a) i polega na:
1) okreÊleniu Êrednich danych
meteorologicznych w∏aÊciwych
dla lokalizacji sk∏adowiska
odpadów, wynikajàcych z krajowej sieci meteorologicznej;
2) kontroli poprawnoÊci wykonania elementów sk∏adowiska odpadów s∏u˝àcych do prowadzenia
monitoringu, w szczególnoÊci
poprawnoÊci wykonania otworów obserwacyjnych dla wód
podziemnych oraz ustabilizowania reperów geodezyjnych;
3) pomiarze i ocenie zgodnoÊci
z przewidywanym w projekcie
budowy sk∏adowiska odpadów
poziomem wód podziemnych
w wykonanych otworach obserwacyjnych;
4) wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów
miejsc poboru prób oraz sub-

Tab. 1. Zakres parametrów wskaênikowych oraz minimalna cz´stotliwoÊç badaƒ wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu sk∏adowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji sk∏adowiska
odpadów
Lp.

Mierzony parametr

Faza
przedeksploatacyjna

Cz´stotliwoÊç pomiarów
Faza eksploatacji Faza poeksploatacyjna

1

WielkoÊç przep∏ywu wód
powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiàce

co 6 miesi´cy

2

Sk∏ad wód powierzchniowych

jednorazowo

co 3 miesiàce

co 6 miesi´cy

3

Obj´toÊç wód odciekowych

brak

co 1 miesiàc

co 6 miesi´cy

4

Sk∏ad wód odciekowych

brak

co 3 miesiàce

co 6 miesi´cy

5

Poziom wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiàce

co 6 miesi´cy

6

Sk∏ad wód podziemnych

jednorazowo

co 3 miesiàce

co 6 miesi´cy

7

Emisja gazu sk∏adowiskowego

brak

co 1 miesiàc

co 6 miesi´cy

8

Sk∏ad gazu sk∏adowiskowego

brak

co 1 miesiàc

co 6 miesi´cy
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stancji do dalszych badaƒ monitoringowych dla gazu sk∏adowiskowego, o ile b´dzie on wyst´powa∏ na sk∏adowisku odpadów,
zgodnie z przewidzianym rodzajem sk∏adowanych odpadów.

wód powierzchniowych i wód
podziemnych w miejscach,
które wed∏ug zatwierdzonej
instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów sà wskazane do
monitoringu w dalszych fazach.

Dla gazu sk∏adowiskowego wymagany jest monitoring nast´pujàcych substancji:
➢ metan (CH4);
➢ dwutlenek w´gla (CO2);
➢ tlen (O2);

Dla sk∏adowisk przyjmujàcych
odpady komunalne wymagany
jest dodatkowo monitoring nast´pujàcych parametrów wskaênikowych:
➢ ogólny w´giel organiczny (OWO);
➢ zawartoÊç poszczególnych metali
ci´˝kich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg);
➢ suma wielopierÊcieniowych
w´glowodorów aromatycznych
(WWA).

5) wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska odpadów
miejsc poboru prób oraz parametrów wskaênikowych do dalszych badaƒ monitoringowych
osobno dla wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym
rodzajem sk∏adowanych odpadów, z uwzgl´dnieniem stwierdzonego przed rozpocz´ciem
eksploatacji sk∏adowiska odpadów sk∏adu wód powierzchniowych i podziemnych; dla wód
podziemnych ustala si´ parametry wskaênikowe jak dla wód
odciekowych;
SpoÊród parametrów dla wód powierzchniowych i odciekowych dla
sk∏adowisk odpadów niebezpiecznych oraz sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne wymagany jest monitoring nast´pujàcych
parametrów wskaênikowych:
➢ odczyn (pH);
➢ przewodnoÊç elektrolityczna
w∏aÊciwa.
Dodatkowe parametry wskaênikowe dla wód powierzchniowych
i odciekowych, mogà zostaç wybrane wy∏àcznie z listy okreÊlonej
w przepisach dotyczàcych klasyfikacji wód (wartoÊci wskaêników
zanieczyszczeƒ Êródlàdowych wód
powierzchniowych); parametry te
powinny byç ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem sk∏adowanych odpadów;
6) ustaleniu t∏a geochemicznego
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Je˝eli zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem
odpadów wystàpi do w∏aÊciwego
organu o rozszerzenie listy odpadów dopuszczonych do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów, przed
zatwierdzeniem instrukcji eksploatacji konieczne jest ponowne wykonanie oceny stanu wyjÊciowego
z wyznaczeniem parametrów wskaênikowych oraz, o ile którykolwiek
z parametrów nie by∏ dotychczas
badany, wykonanie analizy próbek
z uwzgl´dnieniem wyst´powania nowych parametrów wskaênikowych.
Faza eksploatacji
Monitoring w fazie eksploatacji
obejmuje:
1) badanie wielkoÊci opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie sk∏adowiska odpadów lub poza nim,
o ile w trakcie oceny stanu wyjÊciowego wskazano stacj´ meteorologicznà reprezentatywnà dla
lokalizacji sk∏adowiska odpadów;
2) badanie substancji i parametrów
wskaênikowych ustalonych
zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w pkt 4 i 5 fazy przedeksploatacyjnej, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie sk∏adowiskowym;
3) pomiar poziomu wód podziem-
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nych w otworach obserwacyjnych;
4) kontrol´ struktury i sk∏adu masy
sk∏adowiska odpadów pod kàtem
zgodnoÊci z pozwoleniem na
budow´ sk∏adowiska odpadów
oraz instrukcjà eksploatacji sk∏adowiska odpadów; obowiàzek
ten nie dotyczy sk∏adowisk przyjmujàcych wy∏àcznie odpady
jednego rodzaju wymienione
w katalogu odpadów w podgrupie 01 01 Odpady z wydobywania kopalin oraz rodzaju
odpadów 01 03 81 Odpady
z flotacyjnego wzbogacania rud
metali nie˝elaznych inne ni˝
wymienione w 01 03 80;
5) kontrol´ osiadania powierzchni
sk∏adowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.
Faza poeksploatacyjna
Monitoring w fazie poeksploatacyjnej obejmuje:
1) badanie wielkoÊci opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie sk∏adowiska
odpadów lub poza nim, o ile
w trakcie oceny stanu wyjÊciowego lub procedury zamkni´cia
sk∏adowiska odpadów wskazano
stacj´ meteorologicznà reprezentatywnà dla lokalizacji sk∏adowiska odpadów;
2) pomiar poziomu wód podziemnych;
3) kontrol´ osiadania powierzchni
sk∏adowiska odpadów w oparciu o ustalone repery;
4) badanie parametrów wskaênikowych, ustalonych zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w pkt 4
i 5 fazy przedeksploatacyjnej,
w wodach powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych
i gazie sk∏adowiskowym.
Badania opadów
atmosferycznych
Jak na wst´pie zaznaczono, szczególne niebezpieczeƒstwa dla systemu
wód gruntowych wià˝à si´ z opawww.dashofer.pl
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dami atmosferycznymi. Dlatego
rozporzàdzenie przewiduje szczególne obowiàzki zarzàdzajàcego
sk∏adowiskiem odpadów w tym
zakresie. W ramach monitoringu
obowiàzkowe jest codzienne badanie opadu atmosferycznego.

jàcà wody odciekowe, w ka˝dym
miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odciekowych ze sk∏adowiska odpadów trzeba dokonywaç
pomiaru sk∏adu wód odciekowych
oczyszczonych w celu kontroli
skutecznoÊci procesu oczyszczania.

Badania wielkoÊci opadu atmosferycznego nale˝y dokonywaç raz
dziennie w fazie eksploatacji i fazie
poeksploatacyjnej.

Z kolei pomiar emisji gazu sk∏adowiskowego odbywa si´ w reprezentatywnych cz´Êciach sk∏adowiska odpadów, ustalonych w instrukcji eksploatacji sk∏adowiska
odpadów, w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu
sk∏adowiskowego.

Zakres parametrów wskaênikowych
oraz minimalnà cz´stotliwoÊç badaƒ
wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu
sk∏adowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji sk∏adowiska odpadów okreÊla tabela.
Cz´stotliwoÊç badaƒ podana w tabeli
mo˝e zostaç zmniejszona w fazie poeksploatacyjnej. Mianowicie, je˝eli
z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkni´cia
sk∏adowiska odpadów wynika, ˝e
sk∏adowisko nie oddzia∏uje na Êrodowisko, w∏aÊciwy organ mo˝e zmniejszyç cz´stotliwoÊç badaƒ poszczególnych parametrów wskaênikowych,
nie rzadziej jednak ni˝ raz na 2 lata,
a dla przewodnoÊci elektrolitycznej
w∏aÊciwej nie rzadziej ni˝ raz na rok.
Zasady pomiaru
Pomiar wielkoÊci przep∏ywu i sk∏adu
p∏ynàcych wód powierzchniowych,
o ile wyst´pujà one w bezpoÊrednim otoczeniu sk∏adowiska opadów,
musi odbywaç si´ w nie mniej ni˝
dwóch punktach: jeden punkt musi
byç w górnym biegu ka˝dego cieku,
powy˝ej sk∏adowiska odpadów,
drugi punkt w dolnym biegu, poni˝ej sk∏adowiska odpadów.
Natomiast pomiaru obj´toÊci i sk∏adu
wód odciekowych nale˝y dokonywaç w ka˝dym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.
Je˝eli sk∏adowisko odpadów wyposa˝one jest w instalacj´ oczyszczawww.dashofer.pl

Otwory do poboru
wód i badaƒ
IloÊç, g∏´bokoÊç oraz sposób budowy
otworów do poboru prób oraz badaƒ
sk∏adu wód podziemnych powinny
byç okreÊlone szczegó∏owo w pozwoleniu na budow´ sk∏adowiska
odpadów. IloÊç otworów nie mo˝e
byç jednak mniejsza ni˝ 3 otwory dla
ka˝dego z poziomów wodonoÊnych,
z czego jeden powinien znajdowaç
si´ na dop∏ywie wód podziemnych,
a dwa pozosta∏e na przewidywanym odp∏ywie wód podziemnych.
Je˝eli pod sk∏adowiskiem odpadów
wyst´puje wi´cej ni˝ jeden poziom
wodonoÊny, w tym u˝ytkowe poziomy wodonoÊne, konieczny jest
monitoring poziomów wodonoÊnych do pierwszego u˝ytkowego
poziomu wodonoÊnego w∏àcznie.
Badanie powierzchni
sk∏adowiska odpadów
Przynajmniej raz w roku w fazie
eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej powinien byç badany przebieg osiadania powierzchni sk∏adowiska odpadów. Ocenie podlega
przebieg osiadania powierzchni
sk∏adowiska odpadów wyznaczany
metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów,

oraz statecznoÊç zboczy okreÊlana
metodami geotechnicznymi.
Przynajmniej raz w roku, w fazie
eksploatacji, powinno byç prowadzone badanie struktury i sk∏adu
masy sk∏adowanych odpadów; celem
badania powinno byç okreÊlenie
powierzchni i obj´toÊci zajmowanej przez odpady oraz struktury
sk∏adowanych odpadów.
OdpowiedzialnoÊç karna
Za nieprzestrzeganie obowiàzków
monitorowania sk∏adowiska odpadów grozi odpowiedzialnoÊç karna.
Otó˝ karze aresztu lub grzywny podlega zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem
odpadów, który nie dope∏nia cià˝àcych na nim obowiàzków w zakresie:
1) monitorowania sk∏adowiska
odpadów w trakcie jego eksploatacji i po jej zakoƒczeniu lub prowadzi monitorowanie niezgodnie z wymaganiami lub
2) przesy∏ania uzyskanych wyników monitorowania sk∏adowiska
odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska,
lub
3) powiadamiania wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska
o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów wskazujàcych na mo˝liwoÊç wystàpienia zagro˝eƒ dla Êrodowiska,
lub
4) przechowywania zbiorczych
zestawieƒ danych o rodzajach
i iloÊci odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów oraz
przekazania ich nast´pnemu
w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy nieruchomoÊci.
Zasady odpowiedzialnoÊci
OdpowiedzialnoÊç ponosi zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem odpadów.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e zarzut
pope∏nienia wykroczenia polegajà-
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cego na niedope∏nieniu obowiàzków monitorowania sk∏adowiska
odpadów mo˝e dotyczyç nie tylko
osób fizycznych, ale tak˝e jednostek
organizacyjnych majàcych osobowoÊç prawnà (np. spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià) bàdê tej
osobowoÊci niemajàcych (np. spó∏ki
jawne).
Poniewa˝ zgodnie z fundamentalnym za∏o˝eniem polskiego prawa
wykroczeƒ ˝aden podmiot inny ni˝
osoba fizyczna nie mo˝e odpowiadaç za wykroczenie, je˝eli do
pope∏nienia wykroczenia dochodzi
w ramach dzia∏alnoÊci jednostki
organizacyjnej, to za wykroczenie
odpowiada ta osoba fizyczna, do
obowiàzków której nale˝y dba∏oÊç
o post´powanie z odpadami (z regu∏y
b´dzie to ktoÊ z kierownictwa
firmy), a je˝eli takiej osoby nie wyznaczono – osoba fizyczna faktycznie kierujàca firmà.

!

Wy∏àczenie stosowania
rozporzàdzenia
Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:
1) sk∏adowisk odpadów niebezpiecznych, na których sk∏adowane sà wy∏àcznie nast´pujàce
rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzàcych z budowy,
remontu i demonta˝u obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymienione:
– materia∏y izolacyjne zawierajàce azbest;
– materia∏y konstrukcyjne zawierajàce azbest;
2) sk∏adowisk odpadów oboj´tnych.
Odr´bny zakres
monitoringu
29 lipca 2005 r. wprowadzono nowel´
do ustawy o odpadach zgodnie,

z którà kiedy nie ma mo˝liwoÊci
moinitorowania wód powierzchniowych, podziemnych i gazu sk∏adowiskowego, przy czym ów brak
wynika:
➢ z przeglàdu ekologicznego lub
➢ z dokumentacji hydrogeologicznej,
to w∏aÊciwy organ (tj. wojewoda
lub starosta) mo˝e okreÊliç odr´bny
zakres prowadzenia monitoringu
danego sk∏adowiska odpadów, odst´pujàc od wymogów okreÊlonych
w rozporzàdzeniu.
■
Micha∏ Kuliƒski

§ Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, ze zmianami).
2) Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220,
poz. 1858).

Temat numeru

Dochody do dyspozycji, op∏aty za us∏ugi a pieniàdze z Unii
WÊród inwestycji w zakresie
ochrony Êrodowiska, jakie nale˝y
zrealizowaç w Polsce w najbli˝szych latach, w uj´ciu wartoÊciowym dominujà inwestycje
w zakresie gospodarki Êciekami
i odpadami komunalnymi. Ze
wzgl´du na pilnoÊç tych dzia∏aƒ
i skal´ potrzeb finansowych, na
inwestycje te zosta∏y równie˝
zaplanowane najwi´ksze Êrodki
europejskie w Polsce na lata
2007-2013.

Ârodki europejskie sà ogromne, jednak niewystarczajàce w stosunku
do potrzeb. Znaczna cz´Êç zadaƒ
b´dzie musia∏a zostaç zrealizowana wy∏àcznie ze Êrodków w∏asnych samorzàdów lub ze Êrodków
innych ni˝ Êrodki europejskie.
Nawet w przypadku tych projektów,
które otrzymajà wsparcie z Unii
Europejskiej, wsparcie to pokryje
tylko cz´Êç wydatków.
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✔

WA˚NE!

Przy sporzàdzaniu listy projektów
priorytetowych przyj´to Êredni udzia∏
w kosztach kwalifikowanych na
poziomie nieprzekraczajàcym 60%,
czyli znacznie poni˝ej maksymalnego udzia∏u 85%.

Wynika to z faktu, ˝e inwestycje
w tym obszarze nale˝à do grupy
inwestycji generujàcych przychody
netto, a wysokoÊç tych przychodów zgodnie z obowiàzujàcymi
zasadami zmniejsza odpowiednio
wysokoÊç udzielonej pomocy.
Przyj´cie uÊrednionego dla wszystkich projektów udzia∏u Êrodków
europejskich nie oznacza wcale, ˝e
wszystkie projekty Êciekowe i odpadowe otrzymajà pi´çdziesiàt kilka
procent dofinansowania. WysokoÊç
dofinansowania b´dzie wyliczana
indywidualnie dla ka˝dego projektu
zgodnie ze szczegó∏owà procedurà
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okreÊlonà w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujàcych dochód”.
W niektórych przypadkach dofinansowanie mo˝e byç wy˝sze ni˝
60%, ale bioràc pod uwag´, ˝e zapreliminowane sà okreÊlone Êrodki
to pewnie oznacza, ˝e b´dà te˝ tacy,
co dostanà nawet mniej ni˝ 50%
(tak jak by∏a mowa wy˝ej chodzi
oczywiÊcie o udzia∏ w kosztach
kwalifikowanych, w przypadku
niektórych projektów nie wszystkie
poniesione wydatki zostanà zaliczone do kosztów kwalifikowanych, a zatem udzia∏ Êrodków europejskich w kosztach ca∏kowitych
b´dzie jeszcze ni˝szy).
Upraszczajàc dosyç skomplikowanà
procedur´ liczenia poziomu dofinansowania, mo˝na powiedzieç, ˝e
www.dashofer.pl
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jego wysokoÊç zale˝y od kilku podstawowych czynników: struktury
nak∏adów inwestycyjnych, zastosowanej stopy dyskontowej, stawek,
wg których liczona jest amortyzacja
od powsta∏ego majàtku oraz wspominanych w tytule dochodów do dyspozycji i op∏at za Êcieki i odpady. W∏aÊnie na tych ostatnich skoncentrujemy si´ w dalszych rozwa˝aniach.
Wp∏yw tych zmiennych na wysokoÊç dofinansowania z UE wynika
z faktu, ˝e w okreÊlonych sytuacjach „Wytyczne (...)” dopuszczajà
mo˝liwoÊç zastosowania op∏at niepokrywajàcych pe∏nych kosztów,
czyli z∏amanie jednej z podstawowych zasad stosowanych przy wydatkowaniu Êrodków europejskich,
a mianowicie zasady zanieczyszczajàcy p∏aci. JeÊli dopuÊci si´ takie
w∏aÊnie wy∏àczenia, mo˝liwe jest
zmniejszenie osiàganych przychodów, a mniejsze przychody, pogarszajàc sytuacj´ finansowà beneficjenta w okresie realizacji projektu
i eksploatacji powsta∏ego majàtku,
poÊrednio zwi´kszajà poziom dofinansowania.
Wynika to z zasady zapisanej
w „Wytycznych (...)”: „Beneficjent … koryguje taryfy, bioràc
pod uwag´ tzw. dost´pnoÊç cenowà (ang. affordability), czyli zdolnoÊç do p∏acenia za us∏ugi. Wymieniowa wy˝ej korekta dotyczàca
dost´pnoÊci cenowej jest wià˝àca
tak d∏ugo, jak d∏ugo gospodarstwo
domowe wydaje na us∏ugi kwot´
przekraczajàcà 3% oraz 0,75% dochodu do dyspozycji (mierzonego
medianà) odpowiednio dla gospodarki wodno-Êciekowej oraz gospodarki odpadami.”
W dopisku do tej cz´Êci autorzy
„Wytycznych (...)” t∏umaczà, ˝e
„zdolnoÊç do p∏acenia za us∏ugi jest
miarà statystycznà: odzwierciedla
Êredni próg, powy˝ej którego,
wzrost taryf nie mia∏by charakteru
trwa∏ego, lub koszty musia∏yby byç
pokryte pomocà socjalnà. Nie ma
mechanizmu prawnego ograniczawww.dashofer.pl

jàcego taryfy powy˝ej progu. Istniejà dwa mechanizmy umo˝liwiajàce udzielanie wsparcia gospodarstwom domowym: zasi∏ki dla
gospodarstw domowych wyp∏acane
z bud˝etu paƒstwa i dop∏aty do
taryf wyp∏acane okreÊlonej grupie
taryfowej z bud˝etu lokalnego.”
W „Wytycznych (...)” zosta∏a zaproponowana metoda szacowania
dochodu do dyspozycji. Metoda ta
oparta zosta∏a na danych zbieranych
przez G∏ówny Urzàd Statystyczny
prowadzàcy rokroczne badanie
obejmujàce prób´ 32 000 gospodarstw domowych. Bud˝et gospodarstwa domowego jest to systematyczne zestawienie (wg klasyfikacji)
przychodów i rozchodów (pieni´˝nych i niepieni´˝nych) gospodarstwa domowego za dany okres.
Przychody netto sà to wszystkie
wartoÊci wp∏ywajàce do gospodarstwa domowego, bez zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych, p∏aconych przez p∏atnika
w imieniu podatnika, jak równie˝
bez sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne. Na przychody
netto sk∏adajà si´ dochód rozporzàdzalny i pozycje oszcz´dnoÊciowe po stronie przychodowej.
Rozchody netto sà to wszystkie
wartoÊci wyp∏ywajàce z gospodarstwa na zewnàtrz, bez zaliczek
na podatek dochodowy od osób
fizycznych p∏aconych przez p∏atnika
w imieniu podatnika, jak równie˝
bez sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne. Na rozchody
netto sk∏adajà si´ wydatki i pozycje
oszcz´dnoÊciowe po stronie rozchodowej.
Dochód rozporzàdzalny jest to suma
bie˝àcych dochodów gospodarstwa
domowego z poszczególnych êróde∏,
pomniejszona o zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych
p∏acone przez p∏atnika w imieniu
podatnika (od dochodów z pracy
najemnej oraz od niektórych Êwiad-

czeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego
i Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej),
o podatki od dochodów i w∏asnoÊci
p∏acone przez osoby pracujàce na
w∏asny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób
u˝ytkujàcych gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne. W sk∏ad dochodu rozporzàdzalnego wchodzà dochody pieni´˝ne
i niepieni´˝ne, w tym spo˝ycie
naturalne (towary i us∏ugi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie
bàdê dzia∏alnoÊci gospodarczej na
w∏asny rachunek) oraz towary
i us∏ugi otrzymane nieodp∏atnie.
Dochód rozporzàdzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost
oszcz´dnoÊci.

✔

WA˚NE!

Dochód do dyspozycji jest to dochód
rozporzàdzalny pomniejszony o pozosta∏e wydatki. Dochód do dyspozycji
przeznaczony jest na wydatki na
towary i us∏ugi konsumpcyjne oraz
przyrost oszcz´dnoÊci.

Wydatki obejmujà wydatki na
towary i us∏ugi konsumpcyjne oraz
pozosta∏e wydatki.
Zgodnie z zapisami w „Wytycznych (...)” w Polsce, podobnie jak
w innych krajach, rozk∏ad dochodu
gospodarstw domowych jest prawostronnie asymetryczny. Oznacza
to, ˝e wyst´puje wàska grupa bardzo
bogatych gospodarstw domowych.
W wyniku tego Êrednia nie jest
odpowiednim wskaênikiem statystycznym w analizie zdolnoÊci do
p∏acenia za us∏ugi, poniewa˝ przeszacowuje dochód i co si´ z tym
wià˝e dost´pnoÊç cenowa gospodarstw domowych do us∏ug.
W przypadku rozk∏adu asymetrycznego bardziej odpowiednià
miarà jest mediana. Pokazuje dochód
do dyspozycji gospodarstwa domowego zajmujàcego centralnà pozycj´
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w próbie (tzn. w próbie 11 gospodarstw domowych uporzàdkowanych od najbiedniejszego do najbogatszego, szóste gospodarstwo
domowe okreÊla median´). Mediana
pozostaje ca∏kowicie niezmienna,
nawet mimo dalszego bogacenia si´
bogatego gospodarstwa domowego.
W zwiàzku z tym w przypadku analizy zdolnoÊci do p∏acenia za us∏ugi,
mediana dochodu jest zalecanà
w „Wytycznych (...)” miarà statystycznà.
W „Wytycznych (...)” zosta∏y
okreÊlone kroki szacowania wysokoÊci dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych:
1) Nale˝y wybraç median´ dochodu do dyspozycji gospodarstw
domowych z odpowiedniej
tabeli dla danej kategorii:
a) Regionu, w którym znajduje
si´ beneficjent.
b) Najwi´kszego miasta korzystajàcego z inwestycji (poni˝ej
20 000 mieszkaƒców, mi´dzy 20 000 a 100 000 mieszkaƒców, powy˝ej 100 000
mieszkaƒców).
2) WartoÊç dotyczy 2004 roku.
Powinna byç prognozowana
w nast´pujàcy sposób:
a) Zwi´kszona, rok po roku,
o po∏ow´ wskaênika wzrostu
p∏acy realnej.
b) Skorygowana, rok po roku,
o stop´ inflacji.
W przypadku projektu obejmujàcego miejscowoÊci nale˝àce do
ró˝nych kategorii dochodu, zaleca
si´ obliczanie Êredniego wa˝onego
dochodu. Oznacza to, ˝e od beneficjenta oczekuje si´ wybrania dla
ka˝dej miejscowoÊci szacunkowego
dochodu z za∏àczonej tabeli i pomno˝enia przez wag´ opartà na liczbie mieszkaƒców danej miejscowoÊci.
Obok zestawione zosta∏y tabele
wykorzystywane przy obliczeniach.
Ostateczny wynik zale˝y nie tylko
od wysokoÊci dochodu do dyspo-
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Tab. 2. Rozk∏ad dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w miastach i wsiach o liczbie ludnoÊci poni˝ej 20 000 mieszkaƒców
MiejscowoÊci do 20 tys.

Percentyl Mediana Percentyl
Ârednia

Województwo
DolnoÊlàskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
¸ódzkie
Ma∏opolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
Warmiƒsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogó∏em w tabeli
èród∏o: GUS

720
618
666
678
677
693
716
774
618
650
645
793
606
680
706
692
687

25%

50%

75%

420
363
389
421
420
406
417
442
371
369
341
480
375
374
409
387
400

641
556
628
640
619
614
620
723
545
584
533
700
545
595
629
613
613

881
776
829
922
858
886
873
1006
774
805
807
989
783
857
880
880
862

Tab. 3. Rozk∏ad dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w miastach o liczbie ludnoÊci mi´dzy 20 000 a 100 000 mieszkaƒców
MiejscowoÊci od
20-100 tys.

Percentyl Mediana Percentyl
Ârednia

Województwo
DolnoÊlàskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
¸ódzkie
Ma∏opolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
Warmiƒsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogó∏em w tabeli
èród∏o: GUS

915
752
899
773
947
808
935
1006
868
855
990
902
851
805
905
992
907

zycji – nale˝y jeszcze ustaliç, ile na
danym obszarze wydaje si´ na us∏ugi
zwiàzane z zagospodarowaniem
Êcieków czy odpadów. WielkoÊç ta
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25%

50%

75%

541
514
508
504
571
491
582
618
548
497
534
542
480
495
559
586
543

793
659
755
689
820
723
845
899
767
750
846
800
789
777
800
829
795

1094
938
1074
991
1107
974
1151
1229
1067
1028
1167
1114
1060
967
1099
1162
1097

zale˝y zarówno od jednostkowej
stawki, jak i od iloÊci odprowadzanych Êcieków lub deponowanych
odpadów.
www.dashofer.pl

Nr 12/2007
W Polsce ze wzgl´du na znaczne
zró˝nicowanie rozwoju cywilizacyjnego poszczególnych obszarów,
a w ostatnim czasie g∏ównie ze wzgl´du na rosnàce zró˝nicowanie dochodów, iloÊç Êcieków czy odpadów
„produkowana” na osob´ jest silnie
zró˝nicowana. Im ta iloÊç jest wy˝sza,
tym wi´kszy udzia∏ w wydatkach
nawet przy tych samych stawkach.
Zatem mo˝liwe sà sytuacje, gdy przy
tym samym poziomie dochodu do
dyspozycji (np. 700 z∏ na osob´), przy
tych samych stawkach (np. razem za
wod´ i Êcieki 7 z∏), w jednym regionie Polski mamy do czynienia z poziomem op∏at np. 2,7% przy jednostkowym zu˝yciu 90 l na osob´ na
dob´, a w innym mamy do czynienia z poziomem op∏at np. 3,6% przy
jednostkowym zu˝yciu 120 l na osob´
na dob´. Stosowanie zasad okreÊlonych w „Wytycznych (...)” prowadzi do tego, ˝e pierwszy przypadek
nie wymaga wprowadzenia korekt,
a w drugim jesteÊmy zobligowani do
skorygowania przychodów. W tym
drugim przypadku poÊrednio uzyskujemy efekt w postaci podwy˝szenia stopy dofinansowania.
Zatem przy za∏o˝eniu, ˝e rozpatrujemy dwa identyczne projekty,
ró˝niàce si´ jedynie wielkoÊcià jednostkowego zu˝ycia wody na mieszkaƒca, przy wy˝szym zu˝yciu wody
dostaniemy np. 65%, a przy ni˝szym np. 55%. Tworzy to pewien

Tab. 4. Rozk∏ad dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w miastach o liczbie ludnoÊci powy˝ej 100 000 mieszkaƒców
MiejscowoÊci pow.
100 tys.

Percentyl Mediana Percentyl
Ârednia

Województwo
DolnoÊlàskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
¸ódzkie
Ma∏opolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
Warmiƒsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogó∏em w tabeli
èród∏o: GUS

1027
958
995
998
993
1165
1458
1138
922
875
1084
898
933
976
1024
1166
1089

mechanizm, który na pewno nie by∏
zamierzony przez autorów „Wytycznych (...)”, a mianowicie im wi´cej
zu˝ywamy wody lub im wi´cej produkujemy Êmieci, tym wi´cej dostaniemy pieni´dzy z UE. Albo jeszcze
inaczej – im wi´cej zu˝ywamy zasobów, tym wi´ksze mamy prawo ∏amaç zasad´ zanieczyszczajàcy p∏aci.
Niestety obowiàzujàce zasady (podobny mechanizm obowiàzywa∏

25%

50%

75%

588
556
585
605
587
684
775
761
543
526
654
530
506
597
623
750
614

884
826
814
832
882
1000
1161
967
802
814
935
788
772
905
898
1035
917

1258
1188
1214
1225
1270
1374
1720
1306
1117
1118
1316
1125
1149
1266
1240
1408
1315

równie˝ i wczeÊniej) sà sprzeczne
równie˝ z innymi podstawowymi
zasadami polityki spójnoÊci. Na
obecnym poziomie rozwoju Polski
niskie poziomy zu˝ycia wody czy
produkcji Êcieków wyst´pujà na
obszarach zapóênionych cywilizacyjnie, które na skutek stosowania
omawianych zasad sà „karane” ni˝szymi stopami dofinansowania. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska dotyczàce gospodarki odpadami
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, obok administracyjnych kar
pieni´˝nych, stanowià Êrodki finansowo-prawne ochrony Êrodowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska ujednolici∏a zasady naliczania
i uiszczania op∏at, którymi zosta∏y
obj´te wszystkie elementy korzystania ze Êrodowiska. Przedstawiamy szczegó∏y dotyczàce op∏at
z tytu∏u gospodarki odpadami.

www.dashofer.pl

W razie sk∏adowania lub magazynowania odpadów podmiotem
korzystajàcym ze Êrodowiska i zobowiàzany do ponoszenia op∏at jest:
➢ posiadacz odpadów, czyli ten,
kto faktycznie w∏ada odpadami
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,
➢ podmiot, który przekaza∏ odpady
– jeÊli odpady zosta∏y przekazane
na rzecz podmiotu, który nie uzyska∏ wymaganego zezwolenia

w zakresie gospodarki odpadami,
podmiot,
któremu przekazano
➢
odpady – kiedy osoba fizyczna,
która nie jest przedsi´biorcà,
przekazuje odpady podmiotowi,
który nie uzyska∏ wymaganego
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
WysokoÊç op∏aty za sk∏adowanie
odpadów zale˝y od iloÊci i rodzaju
sk∏adowanych odpadów. WysokoÊç
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op∏aty podwy˝szonej zale˝y tak˝e
od czasu sk∏adowania odpadów.
Je˝eli sk∏adowane lub magazynowane odpady ulegajà zmieszaniu,
za podstaw´ op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska przyjmuje si´ rodzaj
odpadu, za który jednostkowa
stawka op∏aty jest najwy˝sza. Powy˝sze regu∏y nie obowiàzujà w odniesieniu do tych rodzajów odpadów,
które mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny na podstawie
przepisów o odpadach.

✔

PAMI¢TAJ!

W wi´kszoÊci przypadków op∏at´ za
korzystanie ze Êrodowiska w zakresie
sk∏adowania odpadów ponosi zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem.

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone:
1. Za sk∏adowanie odpadów bez
uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji
sk∏adowiska odpadów. WysokoÊç op∏aty to 0,05 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczanie odpadów na sk∏adowisku
za ka˝dà dob´ sk∏adowania.
2. Je˝eli odpady sk∏adowane sà
w miejscu nie przeznaczonym na
ten cel. WysokoÊç op∏aty to 0,1
jednostkowej stawki op∏aty, za
umieszczenie odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania.
3. W przypadku pozbycia si´
odpadów:
– nad brzegami zbiorników wodnych, a zw∏aszcza w strefach
ochronnych uj´ç wód i na terenach wp∏ywu wód z warstw
wodonoÊnych,
– na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
– na terenach leÊnych albo
uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
WysokoÊç op∏aty to 0,15 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku za ka˝dà
dob´ sk∏adowania.

14

✔

WA˚NE!

W przypadku pozbycia si´ odpadów
do Êródlàdowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód
wewn´trznych lub wód morza terytorialnego ponosisz op∏at´ podwy˝szonà w wysokoÊci 100-krotnej jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku.

Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji okreÊlajàcej sposób
i miejsce magazynowania traktuje
si´ jako sk∏adowanie odpadów bez
wymaganej decyzji zatwierdzajàcej
instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska.
Wytwarzajàcy odpady wnosi op∏aty
bez wezwania, na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w terminie do
koƒca lutego nast´pnego roku po
roku, w którym sk∏adowano odpady.
JednoczeÊnie jest zobowiàzany
do sk∏adania marsza∏kowi województwa informacji dotyczàcej:
➢ iloÊci i rodzaju odpadów umieszczonych na sk∏adowisku oraz
➢ o czasie ich sk∏adowania.
JeÊli prowadzona jest inwestycja
szczególnie szkodliwa dla Êrodowiska, powy˝sze informacje sk∏adane sà wojewodzie.
W razie niedope∏nienia obowiàzku
uiszczenia op∏aty, ewentualnie
niedope∏nienia z∏o˝enia informacji
lub z∏o˝enia informacji nierzetelnej
marsza∏ek województwa wydaje
decyzj´ na podstawie ustaleƒ dokonanych we w∏asnym zakresie, stosujàc stawki op∏at powi´kszone o 100%.
Ka˝dy wytwarzajàcy odpady jest
zobowiàzany do post´powania
w sposób, który nie jest sprzeczny
z przepisami Ustawy o odpadach
oraz Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska. Wynika z nich, ˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci powodujàcej
powstawanie odpadów wymaga
unormowania faktu ich wytwarzania od strony prawnej. Oznacza to
koniecznoÊç uzyskania pozwolenia
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na wytwarzanie odpadów decyzji
zatwierdzajàcej program gospodarki
odpadami lub z∏o˝enia informacji
o wytwarzanych odpadach. Rodzaj
i zakres decyzji zale˝y od iloÊci
i rodzaju wytwarzanych odpadów
(odpad niebezpieczny, czy inny ni˝
niebezpieczny) oraz od tego, czy
powstajà w zwiàzku z eksploatacjà
instalacji czy nie. Brak decyzji
administracyjnej dotyczàcej wytwarzania odpadów nie uniemo˝liwia
prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci
w ogóle, zmusza jednak do prowadzenia jej w sposób praktycznie
bezodpadowy.
W definicji wytwarzajàcego odpady
mowa jest o wszystkich odpadach,
tak˝e takich, które powstajà w gospodarstwach domowych. Takie
odpady na mocy definicji zawartej
w art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy o odpadach, zaliczane sà do odpadów komunalnych, tak samo, jak podobne
do nich pod wzgl´dem charakteru
i sk∏adu (z wy∏àczeniem odpadów niebezpiecznych) odpady powstajàce
u innych wytwórców odpadów. Jak
wspomniano wczeÊniej, post´powanie z odpadami komunalnymi reguluje Ustawa o utrzymaniu czystoÊci.
Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 25,
mo˝e je przekazywaç wy∏àcznie
podmiotom posiadajàcym odpowiednie zezwolenie. Wyjàtkiem, wynikajàcym z art. 33 ust. 2, sà osoby
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcami,
którym mo˝na przekazywaç odpady
i które mogà wykorzystywaç je na
w∏asne potrzeby bez zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku. List´ rodzajów odpadów obj´tych zwolnieniem zosta∏a
opublikowana w Dz.U. z 2002 r.
Nr 74, poz. 683.
Ustawa szczegó∏owo reguluje gospodarowanie odpadami, rozumiane
jako zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie. Bez odpowiedniego zezwolenia prowadzenie
dzia∏alnoÊci w danej dziedzinie goswww.dashofer.pl
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podarki odpadami jest ca∏kowicie
zabronione.
W ustawie o odpadach wymagania
zwiàzane z uzyskaniem zezwolenia
na zbieranie i transport odpadów
przedstawione sà ∏àcznie w art. 28,
a wymagania dotyczàce zezwoleƒ
na dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
w art. 27. Mo˝liwe jest jednak wystàpienie o wydanie zezwolenia na
prowadzenie tylko jednej z wymienionych dzia∏alnoÊci, lub wystàpienie w jednym wniosku o wydanie
zezwolenia na prowadzenie wszystkich rodzajów dzia∏alnoÊci zwiàzanych z gospodarowaniem odpadami.
W ÊciÊle okreÊlonych przypadkach
zbieranie lub transport nie wymagajà zezwolenia, jednak dzia∏alnoÊç
taka podlega obowiàzkowi zg∏oszenia do rejestru prowadzonego przez
starost´. Sytuacje takie okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
(Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1575)
i dotyczy zbierania odpadów w placówkach handlowych prowadzàcych sprzeda˝ wyrobów, po zu˝yciu
których powstajà odpady okreÊlone
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
Szczególne znaczenie majà dzia∏ania nazywane odzyskiem i unieszkodliwianiem. Odzysk to wszelkie
dzia∏ania niestwarzajàce zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia ludzi lub dla
Êrodowiska, prowadzàce do wykorzystania odpadów w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, lub do odzyskania z odpadów substancji, materia∏ów bàdê
energii i ich wykorzystania, przy
czym dla faktycznego wyznaczenia
takich dzia∏aƒ podstawowe znaczenie ma wyliczenie dokonane w za∏àczniku nr 5 do ustawy.
Odr´bnie zdefiniowano szczególne
rodzaje odzysku, takie jak odzysk
energii i recykling. Pod tym ostatnim okreÊleniem nale˝y rozumieç
powtórne przetwarzanie substancji
lub materia∏ów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym,
www.dashofer.pl

w celu uzyskania substancji lub materia∏u o przeznaczeniu pierwotnym
lub o innym przeznaczeniu, w tym
recykling organiczny. Nie jest recyklingiem odzysk energii. Rozró˝nienie to ma ogromne konsekwencje
w zwiàzku z realizacjà zapisów wynikajàcych z ustawy o obowiàzkach.
Unieszkodliwianie odpadów polega
na poddaniu odpadów procesom
przekszta∏ceƒ biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagro˝enia dla ˝ycia, zdrowia ludzi lub dla Êrodowiska. Podobnie jak w przypadku odzysku, decydujàce znaczenie ma wykaz procesów unieszkodliwiania zawarty
w za∏àczniku nr 6 do ustawy.

W ustawie wprowadzono tak˝e
szereg szczegó∏owych wymagaƒ
zwiàzanych z gospodarowaniem
odpadami, odnoszàcych si´ tylko
do okreÊlonych rodzajów odpadów,
a mianowicie: PCB, olejów odpadowych, odpadów pochodzàcych
z procesów wytwarzania i przetwarzania dwutlenku tytanu, baterii
i akumulatorów, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz komunalnych osadów Êciekowych.
Ustawa o odpadach zawiera tak˝e
szczegó∏owe postanowienia w zakresie okreÊlonych sposobów post´powania z wszelkimi odpadami. Dotyczy to termicznego przekszta∏cania
(spalania) i sk∏adowanie odpadów. ■
Zbigniew Bieƒko

Wykaz zmian w prawie i Wa˝ne terminy
Zmiany w prawie
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie
wysokoÊci stawek za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68,
poz. 754)
27 paêdziernika wesz∏o w˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
28 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie zap∏aty op∏aty skarbowej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1330)
13 listopada wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
2 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy
publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi ochronie
wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 209, poz. 1515).
13 listopada 2007 r. wesz∏o w ˝ycie 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 dostosowaniu sk∏adowisk odpadów do wymagaƒ ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 209,
poz. 1516).
13 listopada 2007 r. wesz∏o w ˝ycie 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 za êróde∏ spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517).
Wa˝ne terminy
Dnia 31 grudnia 2007 r. mija ostatni termin uiszczania zaleg∏ej op∏aty wraz
z odsetkami za zw∏ok´ jak od zobowiàzaƒ podatkowych za gospodarcze
korzystanie ze Êrodowiska w IV kw. 2001 r. oraz za korzystanie ze Êrodowiska w I, II, i III kw. 2002 r.
Do dnia 31 grudnia 2007 r. nale˝y z∏o˝yç wniosek o dofinansowanie (w formie po˝yczki)inwestycji zwiàzanych ze zbieraniem i demonta˝em pojazdów wycofanych z eksploatacji
Do dnia 31 grudnia 2007 r. nale˝y wnieÊç zabezpieczenie finansowe na
2008 r. = masa sprz´tu * stawka op∏aty produktowej.
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Finanse
Op∏aty za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza
Wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza zobowiàzuje do
p∏acenia op∏at za emisj´ do powietrza.

Podmioty zobowiàzane do wnoszenia tych op∏at to:
1) przedsi´biorcy,
2) osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie w ró˝nych zakresach,
3) osoby wykonujàce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki, z tym
˝e tylko w takim zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie
na emisj´ gazów lub py∏ów
z instalacji;
4) osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcami i nieprowadzàce dzia∏alnoÊci wymienionej w pkt 2 i 3,

?

5) jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcami.
Jednostkowe stawki op∏at obowiàzujàce w 2007 r. zosta∏y okreÊlone
w Obwieszczeniu Ministra Ârodowiska z dnia 4 paêdziernika 2006 r.
w sprawie wysokoÊci stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska na
2007 rok.
Podmioty wprowadzajàce do powietrza gazy lub py∏y wymienione
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
zasadniczo wnoszà op∏aty bez
wzgl´du na to, czy ustawa – Prawo
ochrony Êrodowiska zobowiàzuje
je do posiadania pozwolenia na
emisj´ lub innej decyzji dotyczàcej
emisji. Op∏aty ponoszone sà wi´c
nie tylko za takà emisj´, która wymaga odpowiedniej decyzji admi-

nistracyjnej. Wyjàtek od tej zasady
stanowi przypadek osoby fizycznej
nieb´dàcej przedsi´biorcà, która
p∏aci op∏aty tylko za takie wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, które wymaga pozwolenia.
Wszystkie inne podmioty ponoszà
op∏aty za emisj´ okreÊlonego w rozporzàdzeniu RM gazu lub py∏u nawet
wówczas, gdy nie sà zobowiàzane
do posiadania pozwolenia na takà
emisj´.
■
Redakcja

§

Podstawa prawna:
Podstaw´ prawnà ponoszenia op∏at za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza stanowi przpis art. 273 ust. 1 pkt 1
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska. Przepisy wykonawcze znajdujà si´ w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska (Dz.U. Nr 260, poz. 2176).

Pytania i odpowiedzi
Czym ró˝ni si´ op∏ata podwy˝szona od administracyjnej kary pieni´˝nej?

Op∏at´ podwy˝szonà nale˝y zdecydowanie odró˝niç od administracyjnej kary pieni´˝nej. Op∏ata podwy˝szona ponoszona jest w przypadku korzystania ze Êrodowiska
bez wymaganej decyzji administracyjnej na to korzystanie, natomiast
administracyjna kara pieni´˝na
zostaje wymierzona wówczas, gdy
podmiot posiada wymaganà decyzj´,
ale post´puje niezgodnie z jej wa-

runkami lub narusza, lub przekracza
warunki korzystania ze Êrodowiska,
ustalone decyzjà. PodkreÊlenia wymagajà wzajemne relacje mi´dzy
op∏atà podwy˝szonà, karà pieni´˝nà
i op∏atà zwyk∏à. Mo˝emy wyró˝niç:
➢ Ponoszenie op∏aty standardowej
za korzystanie ze Êrodowiska na
podstawie decyzji, je˝eli wymagana jest decyzja na to korzystanie, a tak˝e za korzystanie ze

Êrodowiska bez decyzji, je˝eli nie
ma wymogu posiadania decyzji.
➢ Ponoszenie op∏aty podwy˝szonej za korzystanie ze Êrodowiska
bez wymaganej decyzji.
➢ Ponoszenie administracyjnej
kary pieni´˝nej za korzystanie
ze Êrodowiska na podstawie
decyzji, ale w sposób niezgodny
z jej warunkami.
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