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Szanowni
Paƒstwo!
Przekazuj´ w Paƒstwa r´ce grudniowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
W dziale AktualnoÊci przeczytacie Paƒstwo o szczegó∏ach Programu pomocy
finansowej dla projektów z przekro-

www.dashofer.pl

25 listopada wesz∏o w ˝ycie
rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 paêdziernika 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzàdzeƒ, w których by∏ lub jest wykorzystywany azbest.

Nowelizacja zwiàzana jest z przej´ciem cz´Êci uprawnieƒ wojewody
przez marsza∏ka województwa.
Dotyczy m.in. przedk∏adania informacji o:

➢ rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania wykorzystywanych
wyrobów zawierajàcych azbest;
➢ instalacjach i urzàdzeniach, w których by∏ lub jest wykorzystywany
azbest czy wyroby zawierajàce
azbest;
➢ czasie i sposobie usuwania
azbestu lub wyrobów zawierajàcych azbest;
➢ czasie i sposobie zastàpienia
azbestu i wyrobów zawierajàcych
azbest innymi substancjami
i wyrobami, mniej szkodliwymi
dla Êrodowiska.
■
Redakcja

AktualnoÊci

■ Temat numeru
●
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Program pomocy finansowej dla projektów
z przekroczeniami kosztów, realizowanych
w ramach Funduszu SpójnoÊci (ISPA/FS)
– perspektywa 2000–2006
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
poinformowa∏, ˝e pismem z dnia
19 listopada 2008 r. minister Êro-

dowiska Maciej Nowicki udzieli∏
zgody na przeznaczenie wp∏ywów
z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

czeniami kosztów, realizowanych w ramach Funduszu SpójnoÊci (ISPA/FS).

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia, naszym sta∏ym i nowym
Czytelnikom ˝yczymy radosnej i rodzinnej atmosfery oraz szcz´Êcia osobistego i satysfakcji z pracy zawodowej
w Nowym 2009 Roku.

W Temacie numeru przeczytacie Paƒstwo o obowiàzku uiszczania podatku
leÊnego. W artykule znajdujà si´ odpowiedzi na pytania: kto jest podatnikiem, co stanowi podstaw´ opodatkowania oraz kiedy powstaje i wygasa
obowiàzek podatkowy.
Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54
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na realizacj´ celu Programu pomocy finansowej dla projektów
z przekroczeniami kosztów, realizowanych w ramach Funduszu
SpójnoÊci (ISPA/FS) – perspektywa
2000–2006. W zwiàzku z powy˝szym Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏asza nabór wniosków o dofinansowanie ze Êrodków Programu.
Wnioski nale˝y sk∏adaç do 31 grudnia 2008 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
udziela dofinansowania przedsi´wzi´ç ISPA/FS w trzech formach:
po˝yczki inwestycyjnej, po˝yczki
na zachowanie p∏ynnoÊci finansowej oraz dop∏at do oprocentowania
preferencyjnego kredytu bankowego,
zgodnie z przyj´tymi zasadami.
Celem programu jest zbilansowanie
finansowe przedsi´wzi´ç realizowanych przez beneficjentów, którzy
uzyskali dofinansowanie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci (ISPA/FS)
w perspektywie finansowej 2000–
–2006, majàce na celu zakoƒczenie
realizacji przedsi´wzi´ç z przekroczeniami kosztów do 31.12.2010 r.
Beneficjentami sà podmioty uczestniczàce w realizacji przedsi´wzi´ç
z dofinansowaniem z Funduszu
SpójnoÊci w sektorze „Ârodowisko”,
które spe∏niajà poni˝sze kryteria:
➢ przekroczenie kosztów ca∏kowitych przedsi´wzi´cia zgodnie
z Memorandum Finansowym/
Decyzjà KE lub przekroczenie
w cz´Êci przedsi´wzi´cia wspó∏finansowanego przez podmiot
uczestniczàcy w realizacji o minimum 25%. OkreÊlenie wielkoÊci przekroczenia nastàpi na
podstawie wartoÊci przedsi´wzi´cia wykazanego w raporcie
okresowym post´pów realizacji
ze stanem na dzieƒ 30.09.2008 r.;
➢ uzyskanie efektu rzeczowego
i efektu ekologicznego do dnia
31.12.2010 r.;
➢ brak zdolnoÊci kredytowej do
sp∏aty po˝yczki na przekroczenie kosztu realizacji inwestycji
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w okresie i na warunkach przewidzianych w „Zasadach dofinansowania ze Êrodków NFOÂiGW”
lub w innej formie dost´pnej na
rynku finansowym;
➢ ocena uzyskanego efektu ekologicznego.
Bud˝et Programu zaplanowano
w wysokoÊci do 600 mln z∏otych.
Ârodki b´dà pochodziç z wp∏ywów
uzyskanych z op∏at w zakresie
recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Finansowane b´dà
przedsi´wzi´cia spe∏niajàce wskazane powy˝ej kryteria. Niezbilansowanie takich przedsi´wzi´ç b´dzie
skutkowaç brakiem efektu rzeczowego i ekologicznego, co w konsekwencji doprowadzi do zwrotu
i niewykorzystania dofinansowania
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
(ISPA/FS) w sektorze „Ârodowisko”.
Mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania b´dzie dotyczy∏a tych przedsi´wzi´ç w nast´pujàcych dziedzinach:
➢ ochrona wód;
➢ ochrona powierzchni ziemi;
➢ ochrona powietrza.
Formà dofinansowania b´dà nieumarzalne po˝yczki inwestycyjne
z oprocentowaniem wynoszàcym
1%, przyznawane na okres do 25 lat.
Zostanà one zabezpieczone w formie weksla w∏asnego in blanco opatrzonego klauzulà „bez protestu”,
wraz deklaracjà wekslowà oraz notarialnym oÊwiadczeniem o poddaniu si´ rygorowi egzekucji w myÊl
art. 777 §1 pkt 5 kodeksu post´powania cywilnego w przypadku
spó∏ek prawa handlowego, a w przypadku jednostek samorzàdu terytorialnego w formie weksla w∏asnego
in blanco opatrzonego klauzulà
„bez protestu” wraz z deklaracjà
wekslowà.
Koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia
wsparciem sà przeznaczone do dofinansowania ze Êrodków Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na zasa-
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dach ogólnych, bezpoÊrednio zwiàzane i poniesione na realizacj´
przedsi´wzi´cia dofinansowywanego z Funduszu SpójnoÊci. Ich po-
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niesienie jest niezb´dne do osiàgni´cia efektu rzeczowego i efektu ekologicznego.
Procedura przyznawania pomocy
przedstawia si´ nast´pujàco:
1. Z∏o˝enie uproszczonego wniosku na formularzu NFOÂiGW.
2. Ocena wniosku.
3. Decyzja Zarzàdu NFOÂiGW.

4. Decyzja Rady Nadzorczej
NFOÂiGW.
5. Zawarcie umowy o dofinansowanie.
Wnioski rozpatrywane b´dà w kolejnoÊci wp∏ywu do NFOÂiGW
Podstawy prawne dla tego Programu to ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska

(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z póêniejszymi zmianami), a tak˝e
rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków przeznaczania wp∏ywów pochodzàcych
z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
z 2008 r. Nr 147, poz. 932).
■
Krzysztof Choromaƒski

AktualnoÊci
Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdra˝aniem funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci
24 listopada 2008 r. Prezydent
podpisa∏ ustaw´ o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdra˝aniem funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci z 7 listopada
2008 r. Ustawa wejdzie w ˝ycie
w ciàgu 14 dni od jej og∏oszenia.

Coraz wyraêniej widaç, ˝e zapowiedzi rzàdu o jesiennej intensyfikacji
prac legislacyjnych nie by∏y tylko
pustymi s∏owami. 19 sierpnia Rada
Ministrów przyj´∏a projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdra˝aniem funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci, uzasadniajàc koniecznoÊç jego wprowadzenia tym, ˝e Polska jako cz∏onek
Unii Europejskiej nie tylko ma prawo
korzystaç z przyznanych nam Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii
Europejskiej, ale jest to równie˝ jej
obowiàzek. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, przez ostatnie lata
przeszkodà w wype∏nieniu zobowiàzania stanowi∏y w du˝ym stopniu obowiàzujàce przepisy, które
cz´sto komplikowa∏y i wyd∏u˝a∏y
proces efektywnego ich wykorzystywania. Remedium na ten problem
ma byç w∏aÊnie powy˝sza ustawa,
która ju˝ niebawem wejdzie w ˝ycie.
Ustawa ma byç odpowiedzià na
postulat koniecznoÊci zmian w prawie krajowym, które umo˝liwià nie
tylko efektywne wykorzystanie tych
Êrodków, ale równie˝ wykorzystawww.dashofer.pl

nie ich w okreÊlonym terminie, tak
aby skumulowaç i uruchomiç jak
najwi´kszy potencja∏ rozwojowy
Polski, a tym samym zwi´kszyç konkurencyjnoÊç polskiej gospodarki.
Ma temu s∏u˝yç wprowadzenie obowiàzku Êredniookresowego, d∏ugofalowego programowania odnoszàcego si´ do regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów i innych obszarów aktywnoÊci paƒstwa w sferze
gospodarczej i spo∏ecznej. Zmiany
sà równie˝ istotne dla kszta∏towania
i koordynacji polityki rozwojowej
w Polsce. Dotyczà one uporzàdkowania systemu instytucjonalnego
oraz usystematyzowania dzia∏aƒ
strategicznych podejmowanych –
zarówno na szczeblu centralnym,
jak i regionalnym – przez podmioty
uczestniczàce w zarzàdzaniu procesami rozwoju kraju, w tym zaanga˝owane we wdra˝anie funduszy
europejskich.
Dla zapewnienia postulowanej skutecznoÊci i efektywnoÊci w wydatkowaniu Êrodków szczególne znaczenie majà nowelizacje dwóch ustaw:
o finansach publicznych i o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Dzi´ki zaproponowanym zmianom
przepisy obu ustaw b´dà spójne
w zakresie programów wieloletnich
i ich zgodnoÊci ze Êredniookresowà
strategià rozwoju kraju. Nowelizacja
obejmuje mi´dzy innymi doprecyzowanie nie tylko poj´cia, ale równie˝

zakresu i obowiàzywania „dotacji
rozwojowej” oraz uproszczenie systemu obiegu Êrodków finansowych,
w tym przede wszystkim tzw. „Êrodków niewygasajàcych”. Ponadto
instytucjom uczestniczàcym w procesie wykorzystania Êrodków dodatkowych zostanà przyznane kompetencje, które przyspieszà i usprawnià
wykorzystanie efektywne i prawid∏owe ich wydatkowanie, jak równie˝ zwrot a tak˝e nienale˝nie pobranych dotacji.
Ujednolicone zostanà równie˝ zasady dotyczàce podmiotów wykluczonych z prawa ubiegania si´ o dofinansowanie z przepisami wspólnotowymi. Do systemu programowania strategicznego wprowadzono
d∏ugookresowà strategi´ rozwoju
kraju, jednak dominujàcà rol´ spe∏niaç b´dzie Êredniookresowa strategia rozwoju kraju. Ze Êredniookresowà strategià rozwoju kraju zgodne
majà byç krajowe i regionalne
programy operacyjne, na podstawie których tworzone sà projekty,
a tak˝e przyznawane Êrodki na ich
dofinansowanie. Wed∏ug twórców
projektu tej ustawy uporzàdkowanie poj´ç w zakresie programów
i wyraêne, ustawowe rozdzielenie
programów operacyjnych oraz programów rozwoju wp∏ynie na przejrzystoÊç w hierarchii dokumentów,
a tym samym zapewni wi´kszà
jasnoÊç systemu i spowoduje jego
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wi´kszà efektywnoÊç. Natomiast
wprowadzenie, uaktualnienie lub
udoskonalenie takich instrumentów,
jak wytyczne i zakaz zmiany zasad
konkursu w trakcie jego trwania,
procedura odwo∏awcza, a tak˝e poszerzenie zakresu porozumieƒ zawieranych mi´dzy Instytucjà Zarzàdzajàcà i Instytucjà PoÊredniczàcà,
wp∏ynie na poprawienie skutecznoÊci
wdra˝ania systemu wykorzystania
Êrodków pochodzàcych z funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci. Stanie si´ tak, poniewa˝
ka˝dy z tych elementów wp∏ywa na

przejrzystoÊç systemu, jego przewidywalnoÊç, a tym samym na budow´ systemu przyjaznego beneficjentowi. ˚eby ca∏oÊciowo usprawniç
system wdra˝ania funduszy europejskich, zaproponowano równie˝
zmiany w ustawach: o samorzàdzie
województwa, o dzia∏ach administracji rzàdowej, o systemie oÊwiaty
i o Narodowym Planie Rozwoju.
Bezsprzecznie taka kompleksowa
ustawa by∏a konieczna. Miejmy wi´c
nadziej´, ˝e spe∏ni swój g∏ówny cel
i rzeczywiÊcie pozwoli przyspieszyç

procedury przygotowywania inwestycji i absorpcj´ unijnych funduszy.
Na pewno zapewnienia rzàdu o szybszym procesie legislacyjnym sprawdzi∏y si´ w tym, ˝e prace legislacyjne
nie do koƒca sà skoordynowane.
Dlatego dobrze, ˝e ta ustawa sama
w sobie gwarantuje spójnoÊç rozwiàzania dzi´ki wprowadzeniu odpowiednich zmian do tak wielu ustaw
jednoczeÊnie.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Ogródki dzia∏kowe nie muszà sk∏adaç oÊwiadczeƒ o korzystaniu
ze Êrodowiska
Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Bia∏ymstoku w wyroku z dnia
21 lutego 2008 r. uzna∏, ˝e dzia∏kowcy sà zwolnieni z op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska. Konsekwentnie Ministerstwo Ârodowiska w interpretacji podatkowej z dnia 28 kwietnia 2008 r.
wyjaÊni∏o, i˝ zwolnienie z op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska powoduje, ˝e posiadacze tzw. ogródków dzia∏kowych nie muszà sk∏adaç marsza∏kowi województwa
dwa razy do roku oÊwiadczeƒ
w tym zakresie.

Sprawa trafi∏a do WSA, poniewa˝
marsza∏ek województwa podlaskiego
wymierzy∏ jednemu z rodzinnych
ogrodów dzia∏kowych op∏at´ za
korzystanie ze Êrodowiska z tytu∏u
poboru wód podziemnych. Marsza∏ek
zajmowa∏ stanowisko, i˝ rodzinny
ogród dzia∏kowy, dzia∏ajàcy w ramach Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców, jest podmiotem zobowiàzanym
do uiszczania op∏at z tytu∏u korzystania ze Êrodowiska w postaci poboru
wód podziemnych. Ogród dzia∏kowy z∏o˝y∏ odwo∏anie od tej decyzji.
Poniewa˝ Samorzàdowe Kolegium
Odwo∏awcze utrzyma∏o w mocy
decyzj´ marsza∏ka, sprawa trafi∏a do

4

Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego.
Art. 16 ustawy
o rodzinnych ogródkach
dzia∏kowych
Polski Zwiàzek Dzia∏kowców (PZD),
powo∏ujàc si´ na art. 16 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych, wskazywa∏, ˝e PZD z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci statutowej, a jego cz∏onkowie z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ek,
zwolnieni sà z podatków i op∏at
(administracyjnych i skarbowych).
Prowadzenie upraw ogrodniczych
w ogrodach dzia∏kowych nie jest
mo˝liwe bez pobierania wody na
potrzeby ich nawadniania. Pobór
wody z w∏asnych uj´ç znajdujàcych
si´ na terenie ogrodu dzia∏kowego
na ww. cele jest dzia∏alnoÊcià statutowà i nale˝y do czynnoÊci nierozerwalnie zwiàzanych z u˝ytkowaniem dzia∏ki. Dodatkowo PZD
argumentowa∏, i˝ statutowa dzia∏alnoÊç ogrodów dzia∏kowych, w tym
pobór wody, s∏u˝y ochronie Êrodowiska, a nie jego degradacji, zatem
ogród nie mo˝e podlegaç takim samym sankcjom jak zak∏ad produkcyjny.
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Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze uzna∏o, i˝ przepisy ustaw dzia∏kowych nie dotyczà tych op∏at,
albowiem op∏aty sà Êrodkiem
finansowo-prawnym ponoszonym
m.in. za pobór wody. Jest to forma rekompensaty za niszczenie
Êrodowiska, a Êrodki w ten sposób pozyskane przeznaczone sà
na jego ochron´.
Rozstrzygni´cie sporu by∏o uzale˝nione od rozstrzygni´cia charakteru
prawnego op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska. Nale˝a∏o rozstrzygnàç,
czy op∏aty te sà Êwiadczeniami
o charakterze podatkowym i konsekwentnie nale˝y stosowaç do nich
wszystkie zasady zwiàzane z podatkami, czy te˝ jak stwierdzi∏o SKO,
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
sà swoistym Êrodkiem finansowo-prawnym innym ni˝ podatki.
Rozstrzygni´cie tego sporu mia∏o
charakter zasadniczy. Wed∏ug art. 16
Ustawy o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych Polski Zwiàzek Dzia∏kowców z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci statutowej, a jego
cz∏onkowie z tytu∏u u˝ytkowania
dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych, zwolnieni sà z podatwww.dashofer.pl
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ków i op∏at (administracyjnych,
skarbowych). Dlatego je˝eli op∏ata
za korzystanie ze Êrodowiska zostanie uznana za Êwiadczenie podatkowe, to PZD b´dzie od niej zwolniony. Natomiast gdyby op∏ata za
korzystanie ze Êrodowiska mia∏a
byç swoistym, odmiennym od podatków Êrodkiem finansowo-p∏atnym,
jak chcia∏o tego SKO, to PZD musia∏by ponosiç te op∏aty.
OdnoÊnie do charakteru op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska jako jednego ze sk∏adników katalogu tych
Êrodków, w doktrynie dominowa∏y
dwa zasadnicze kierunki. W pierwszym przyjmowano, ˝e op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska sà op∏atà
publicznà, a uzasadnieniem tej tezy
by∏ fakt, ˝e w zamian za op∏at´
paƒstwo zezwala na korzystanie ze
Êrodowiska. W drugim natomiast
stwierdza si´, ˝e op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska sà podatkami
Êrodowiskowymi, gdy˝ majà charakter przymusowy, bezzwrotny i nieodp∏atny.
W wyroku z dnia 21 lutego 2008 r.
WSA w Bia∏ymstoku (sygnatura akt
II SA/Bk 637/07) uzna∏, ˝e ogólny
re˝im prawny przewidzianych
w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska (POÂ) dla
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
jest analogiczny jak dla Êwiadczeƒ
podatkowych, zatem op∏aty te nale˝y zaliczyç do nietypowych, swoistych podatków stanowiàcych przychód funduszu celowego (funduszu
ochrony Êrodowiska).
Charakter op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska
Jak wyjaÊnia∏ WSA, op∏ata za
korzystanie ze Êrodowiska jest de
facto Êwiadczeniem nieodp∏atnym,
co oznacza, ˝e nie jest zwiàzane
z ˝adnym wzajemnym obliczalnym
i konkretnym Êwiadczeniem ze
strony paƒstwa, czyli z ekwiwalentem. Uiszczajàc op∏at´ za korzystanie ze Êrodowiska, nie mo˝na oczewww.dashofer.pl

kiwaç konkretnego wymiernego
Êwiadczenia ekwiwalentnego, rozumianego w ten sposób, ˝e wartoÊç
Êwiadczenia administracyjnego odpowiada wysokoÊci pobranej op∏aty.
Bezspornie op∏ata ma charakter
przymusowy i jest to przymus prawny oparty na ustawie i obwarowany
sankcjami prawnymi. Nie budzi te˝
wàtpliwoÊci ocena bezzwrotnoÊci
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska
(nie jest to forma czasowej, zwrotnej
po˝yczki Êrodków, lecz definitywne
obcià˝enie na rzecz funduszu celowego) oraz jej pieni´˝ny charakter,
co wià˝e si´ z wymiarem i ustaleniem wysokoÊci w jednostkach pieni´˝nych Rzeczypospolitej Polskiej.
Odnoszàc te rozwa˝ania do op∏at
Êrodowiskowych, mo˝na stwierdziç,
i˝ wszystkie wy˝ej podane elementy
podatku odpowiadajà elementom
przedmiotowych op∏at. Tak wi´c nale˝y postawiç tez´ o zbie˝nym charakterze obu regulacji prawnych.
Regulacje prawa ochrony
Êrodowiska
Mogàce si´ ewentualnie nasuwaç
wàtpliwoÊci co do charakteru op∏aty
za korzystanie ze Êrodowiska, zdaniem sàdu, usuwa przepis art. 281
ust. 1 p.o.Ê. stanowiàcy wprost, ˝e
do ponoszenia op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa. Trzeba pami´taç ˝e uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà marsza∏kowi
województwa albo wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Nale˝y jednoznacznie zauwa˝yç,
˝e zapis jest bardzo precyzyjny.
Odnosi si´ wy∏àcznie do rozwiàzaƒ
zawartych w dziale III Ordynacji
podatkowej, zatem do rozwiàzaƒ
normujàcych: powstawanie zobowiàzaƒ podatkowych, odpowiedzialnoÊç podatnika, p∏atnika i inkasenta,
zabezpieczenie wykonania zobowiàzaƒ podatkowych, terminy p∏at-

noÊci, zaleg∏oÊci podatkowe, odsetki
za zw∏ok´ i op∏at´ prolongacyjnà, wygaÊni´cie zobowiàzaƒ podatkowych,
ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ, przedawnienie, nadp∏at´, korekt´ deklaracji,
informacje podatkowe, rachunki,
odpowiedzialnoÊç solidarnà, prawa
i obowiàzki nast´pców prawnych
oraz podmiotów przekszta∏conych,
odpowiedzialnoÊç podatkowà.
W Êwietle powy˝szych regulacji
i rozwa˝aƒ uprawnione jest stwierdzenie, i˝ ogólny re˝im prawny przewidzianych w art. 273 ust. 1 p.o.Ê.
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
jest analogiczny jak Êwiadczeƒ
podatkowych, zatem op∏aty te nale˝y
zaliczyç do nietypowych, swoistych
podatków stanowiàcych przychód
funduszu celowego (funduszu ochrony Êrodowiska).
Przepisy art. 14 ustawy z dnia 6 maja
1981 r. o pracowniczych ogrodach
dzia∏kowych oraz art. 16 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych, poczynajàc
od daty wejÊcia w ˝ycie pierwszej
z tych ustaw, przewidzia∏y dla
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców
zwolnienia m.in. od podatków i op∏at
(administracyjnych, skarbowych)
z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci
statutowej. Ustawa z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych stanowi kontynuacj´ powo∏anej ustawy z dnia 6 maja 1981 r.
o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych (po jej uchyleniu) i w ca∏oÊci
przyj´∏a w art. 16 rozwiàzanie prawne
w zakresie zwolnienia Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców m.in. od
podatków zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci statutowej.
Jak wyjaÊni∏ WSA w omawianym
wyroku: „…rozumienie poj´cia
«podatku» jako wyra˝enia zawartego wczeÊniej w art. 14 Ustawy
o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych pozostaje aktualne do dnia
dzisiejszego. Nadto trzeba dodaç,
˝e funkcjonowa∏o ono w obrocie
prawnym w dacie wejÊcia w ˝ycie
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony Êrodowiska. Ostatnio
wskazana ustawa w art. 294 wprowadzi∏a zwolnienia z op∏at za pobór
wody (wchodzàcych do katalogu
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska),
ale zwolnienia wy∏àcznie o charakterze przedmiotowym. Natomiast
nie wyeliminowa∏a przewidzianego
wczeÊniej «ustawami dzia∏kowymi»
(ustawa o pracowniczych ogrodach
dzia∏kowych i Ustawa o rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych) zwolnienia
podmiotowego. Zatem poczynajàc
od daty wejÊcia w ˝ycie ustawy
z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych do
chwili obecnej, to zwolnienie podmiotowe obowiàzuje”.
Zwolnienia przedmiotowe wymienione w art. 294 p.o.Ê. dotyczà
wszystkich podmiotów korzystajàcych z poboru wody, ale jedynie
w sytuacjach wyszczególnionych
w punktach 1–7 tego przepisu i katalog ten jest zamkni´ty. Zwolnienia
podmiotowe wynikajàce ze wskazanych przepisów „ustaw dzia∏kowych” obejmujà op∏aty za
pobór wody w zwiàzku z prowadzeniem rodzinnych (poprzednio
pracowniczych) ogrodów dzia∏kowych niezale˝nie od zwolnieƒ
przedmiotowych. Wprowadzanie

!

zwolnieƒ podatkowych nale˝y do
materii ustawowej i polega na
okreÊleniu przez ustawodawc´ stanów faktycznych i prawnych b´dàcych przedmiotem podatku wy∏àczonych z mocy prawa spod opodatkowania (zwolnienia przedmiotowe)
bàdê na wskazaniu grup podatników, którzy z mocy prawa sà
zwolnieni od podatku (zwolnienia
podmiotowe). Takie w∏aÊnie zwolnienie podmiotowe przewidzia∏y
ustawy dzia∏kowe. Ka˝da ustawa
regulujàca dzia∏alnoÊç jednostki
mo˝e wprowadziç zwolnienia podmiotowe dla danej jednostki, co przenosi si´ na inne ustawy. Je˝eli inna
ustawa (w niniejszej sprawie p.o.Ê.)
nie wy∏àcza zwolnieƒ podmiotowych, to zwolnienia te obowiàzujà.
W niniejszej sprawie ustawa –
Prawo ochrony Êrodowiska takiego
wy∏àczenia nie zawiera, stàd jest
ono obowiàzujàce.
Op∏aty jako Êwiadczenie
podatkowe
Uznanie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska za Êwiadczenie podatkowe, a tym samym zwolnienie
z obowiàzku ponoszenia op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska dotyczàce
ogrodów dzia∏kowych powoduje,
˝e podmioty te nie sà zobowiàzane

do przedk∏adania wykazu o zakresie
korzystania ze Êrodowiska, o którym mowa w art. 286 p.o.Ê. Wykaz
ten zawiera bowiem informacje
potrzebne do ustalenia wysokoÊci
op∏aty oraz ustalonà przez podmiot
wysokoÊç op∏aty. Stàd jego przedk∏adanie nie jest wymagane w stosunku do podmiotów zwolnionych
z obowiàzku ponoszenia op∏at.
Podmioty zwolnione z obowiàzku
ponoszenia op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska zwolnione sà tak˝e
z obowiàzku ponoszenia op∏at podwy˝szonych, gdy˝ generalnie u˝ywane w Prawie ochrony Êrodowiska
poj´cie op∏ata obejmuje tak˝e podgrup´ op∏at podwy˝szonych.
■

§
–

–

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych (Dz.U. Nr 169,
poz. 1419 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.).
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Bia∏ymstoku z dnia
21 lutego 2008 r. (II SA/Bk 637/07).
Pismo z dnia 25 kwietnia 2008 r.,
Ministerstwo Ârodowiska Departament
Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko
(DOOÂ-oa-p/8/1297/08/SM).

dr Micha∏ Kuliƒski

Temat numeru

Podatek leÊny
Obowiàzek uiszczania podatku
leÊnego reguluje ustawa z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 r.).

Podatek leÊny to podatek bezpoÊredni, nale˝àcy do grupy podatków majàtkowych, zasilajàcych bud˝et gmin.
Jest komplementarny wzgl´dem
podatku rolnego, poniewa˝ np.
grunty leÊne nie wchodzà w sk∏ad
gospodarstwa rolnego.
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Co podlega
opodatkowaniu?
Opodatkowaniu podatkiem leÊnym
podlegajà okreÊlone w ustawie lasy,
z wyjàtkiem lasów zaj´tych na wykonywania innej dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ leÊna. Lasem w rozumieniu ustawy sà grunty leÊne sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako lasy. Tak˝e przy
ustalaniu wysokoÊci daniny przyjmuje si´ powierzchni´, jaka figuruje w tej ewidencji.
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Dla podatku leÊnego definicja
gospodarki leÊnej ma zasadnicze
znaczenie. Spod tej daniny bowiem
wy∏àczone sà lasy niezwiàzane
z takà gospodarkà. Nie obejmuje ona
ponadto lasów zaj´tych pod oÊrodki
wypoczynkowe, dzia∏ki budowlane
i rekreacyjne, a tak˝e wy∏àczonych
decyzjami administracyjnymi z gospodarki leÊnej na cele inne ni˝
leÊne.
Zasady wy∏àczania gruntów z produkcji leÊnej normuje ustawa

www.dashofer.pl

Nr 12/2008
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz.U. Nr 16,
poz. 78 ze zm.).
Za gospodark´ leÊnà w rozumieniu
ustawy o lasach (z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r.) uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç leÊnà
w zakresie urzàdzania, ochrony
i zagospodarowania lasu, utrzymania i powi´kszania zasobów i upraw
leÊnych, gospodarowania zwierzynà,
pozyskiwania – z wyjàtkiem skupu
– drewna, ˝ywicy, choinek, karpiny,
kory, igliwia, zwierzyny oraz p∏odów runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝
tych produktów oraz realizacj´
pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Kto jest podatnikiem
Podatnikami podatku leÊnego, sà
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki,
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce:
1) w∏aÊcicielami lasów (z tym ˝e
je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià
lub znajduje si´ w posiadaniu
dwóch lub wi´cej podmiotów,
stanowi wówczas odr´bny przedmiot opodatkowania podatkiem
leÊnym, a obowiàzek podatkowy
cià˝y solidarnie na wszystkich
wspó∏w∏aÊcicielach lub posiadaczach);
2) posiadaczami
samoistnymi
lasów;
3) u˝ytkownikami wieczystymi
lasów;
4) posiadaczami lasów, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub jednostki samorzàdu terytorialnego.
Obowiàzek podatkowy w zakresie
podatku leÊnego od lasów pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe oraz wchodzàcych w sk∏ad
Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, nieobj´tych obowiàzkiem
podatkowym, cià˝y odpowiednio na
jednostkach organizacyjnych Agencji
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
i Lasów Paƒstwowych.
www.dashofer.pl

Co stanowi podstaw´
opodatkowania
Podstaw´ opodatkowania podatkiem leÊnym stanowi powierzchnia
lasu, wyra˝ona w hektarach, wynikajàca z ewidencji gruntów i budynków.
WysokoÊç podatku
Podatek leÊny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartoÊç pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczanà
wed∏ug Êredniej ceny sprzeda˝y
drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa
za pierwsze trzy kwarta∏y roku poprzedzajàcego rok podatkowy, z tym
˝e dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzàcych w sk∏ad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
stawka podatku leÊnego, ulega obni˝eniu o 50%.
Do ceny tej nie wlicza si´ kwoty
podatku od towarów i us∏ug.

✔

WA˚NE!

Ârednià cen´ sprzeda˝y drewna,
ustala si´ na podstawie komunikatu
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏aszanego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 20 dni
po up∏ywie trzeciego kwarta∏u.

Zgodnie z ostatnim komunikatem
prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego z dnia 20 paêdziernika
2008 r. w sprawie Êredniej ceny
sprzeda˝y drewna, obliczonej wed∏ug
Êredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleÊnictwa za pierwsze trzy
kwarta∏y 2008 r. („Monitor Polski”
z dnia 27 paêdziernika 2008 r.)
Êrednia cena sprzeda˝y drewna, obliczona wed∏ug Êredniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleÊnictwa za
pierwsze trzy kwarta∏y 2008 r., wynios∏a 152,53 z∏ za 1 m3.
Rada gminy mo˝e obni˝aç tak ustalonà cen´ drewna na potrzeby podatku leÊnego. Je˝eli rada gminy nie
korzysta z tego uprawnienia, wów-

czas na obszarze gminy obowiàzuje
cena wynikajàca z komunikatu prezesa GUS. W takiej sytuacji w ogóle
nie ma potrzeby podejmowania
uchwa∏y.
Odpowiedni NIP
Podatnicy obowiàzani sà do z∏o˝enia zg∏oszenia identyfikacyjnego
w organie podatkowym gminy
(miasta) w∏aÊciwym dla podatku leÊnego. Obowiàzek z∏o˝enia zg∏oszenia identyfikacyjnego nie dotyczy
podatników, którym urzàd skarbowy
nada∏ numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy
dokonali w urz´dzie skarbowym zg∏oszenia identyfikacyjnego w zwiàzku
z wykonywaniem obowiàzków
podatnika podatku dochodowego,
od towarów i us∏ug lub akcyzowego,
p∏atnika podatków, p∏atnika sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub
zdrowotne.

✔

UWAGA!

Szczegó∏owe zasady sk∏adania zg∏oszeƒ identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku leÊnym okreÊla rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu
sk∏adania zg∏oszeƒ identyfikacyjnych
oraz aktualizacyjnych przez podatników
podatku rolnego, leÊnego i od nieruchomoÊci (Dz.U. Nr 111, poz. 1291).

Kiedy powstaje i wygasa
obowiàzek podatkowy
Obowiàzek podatkowy w zakresie
podatku leÊnego powstaje od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym zaistnia∏y
okolicznoÊci uzasadniajàce powstanie tego obowiàzku. Wygasa natomiast ostatniego dnia miesiàca,
w którym przesta∏y istnieç okolicznoÊci uzasadniajàce ten obowiàzek.
Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏
lub wygas∏ w trakcie roku podatkowego, podatek leÊny za ten rok
ustala si´ proporcjonalnie do liczby
miesi´cy, w których istnia∏ obowiàzek.
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Je˝eli w trakcie roku podatkowego
las zosta∏ zaj´ty na wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝
dzia∏alnoÊç leÊna lub po zaprzestaniu wykonywania tej dzia∏alnoÊci
przywrócono dzia∏alnoÊç leÊnà, albo
z innych powodów jego powierzchnia uleg∏a zmniejszeniu lub zwi´kszeniu – kwota nale˝nego podatku
leÊnego ulega obni˝eniu lub podwy˝szeniu, poczynajàc od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym nastàpi∏a ta
zmiana („zmiany”).
W∏aÊciwy organ
Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatku leÊnego jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
Realizacja obowiàzku
podatkowego
1) Osoby fizyczne, sà obowiàzane
z∏o˝yç organowi podatkowemu,
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia lasu, informacje o lasach, (sporzàdzone na
formularzach wed∏ug ustalonego
wzoru, uchwalonego w drodze
uchwa∏y rada gminy. Sà w nich
zawarte dane dotyczàce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezb´dne do wymiaru
i poboru podatku leÊnego) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie albo wygaÊni´cie
obowiàzku w podatku leÊnym,
lub o zaistnieniu zmian, o których mowa powy˝ej.
Podatek leÊny na rok podatkowy od
osób fizycznych, ustala organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia lasu.

✔

PAMI¢TAJ!

Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego, w terminach do
dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia
i 15 listopada roku podatkowego.
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Je˝eli w trakcie roku podatkowego
nastàpi∏o wygaÊni´cie obowiàzku
podatkowego w zakresie podatku
leÊnego lub zaistnia∏y zmiany, organ
podatkowy dokonuje zmiany decyzji,
którà ustalono ten podatek.
Je˝eli las stanowi wspó∏w∏asnoÊç
lub znajduje si´ w posiadaniu osób
fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym
spó∏ek, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej – osoby fizyczne sk∏adajà deklaracj´ na podatek leÊny
oraz op∏acajà podatek na zasadach
obowiàzujàcych osoby prawne.
2) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych, a tak˝e jednostki
organizacyjne Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa sà obowiàzane:
a) sk∏adaç, w terminie do dnia
15 stycznia, organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia
lasów, deklaracje na podatek
leÊny na dany rok podatkowy,
sporzàdzone na formularzu
wed∏ug ustalonego wzoru,
a je˝eli obowiàzek podatkowy
powsta∏ po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie tego
obowiàzku;
b) odpowiednio skorygowaç
deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia tych zmian;
c) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego obliczony w deklaracji podatek
leÊny na rachunek bud˝etu
w∏aÊciwej gminy, za poszczególne miesiàce, do dnia 15 ka˝dego miesiàca.
Obowiàzek sk∏adania informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek
leÊny dotyczy równie˝ podatników
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korzystajàcych ze zwolnieƒ na
mocy przepisów ustawy.
Obowiàzki gminy
w zakresie podatku leÊnego
Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e
zarzàdziç pobór podatku leÊnego od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz
wyznaczyç inkasentów i okreÊliç
wysokoÊç wynagrodzenia za inkaso.
Mo˝e ona równie˝ okreÊliç, w drodze uchwa∏y, warunki i tryb sk∏adania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leÊny za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej,
co oznacza, ˝e dokumenty te mo˝na
sk∏adaç równie˝ przez Internet.
Zwolnienia
Od podatku leÊnego zwolnione sà:

➢ lasy z drzewostanem w wieku
do 40 lat;
➢ lasy wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków;
➢ u˝ytki ekologiczne.
Rada gminy w drodze uchwa∏y
mo˝e wprowadziç inne zwolnienia
ni˝ okreÊlone powy˝ej, z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych
pomocy publicznej.
Zwolnione od podatku sà równie˝:
uczelnie, szko∏y, placówki, zak∏ady
kszta∏cenia i placówki doskonalenia nauczycieli, placówki naukowe
Polskiej Akademii Nauk, prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej
lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej
w zakresie lasów, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsi´biorców
o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
■
Paulina Grabowska
Masz pytanie
do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji
na wybrany temat?

Napisz do Redakcji!
e-mail: szewczyk@dashofer.pl

www.dashofer.pl

Nr 12/2008

Finanse
Op∏ata produktowa
Op∏ata produktowa – stanowi
instrument rozwoju gospodarki
odpadami opakowaniowymi, instrument ekonomiczny zmuszajàcy przedsi´biorców, lub przejmujàce ich obowiàzki organizacje, do wywiàzywania si´ z tych
obowiàzków przez op∏at´ produktowà rozumie si´ op∏at´ obliczanà i wp∏acanà za opakowania
w przypadku wprowadzania na
rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w za∏.
nr 1 do ustawy o obowiàzkach
przedsi´biorców.

W Êwietle art. 12 ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej przedsi´biorca
lub organizacja odzysku, którzy nie
wykonali obowiàzku zapewnienia
odzysku, a w szczególnoÊci recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych sà zobowiàzani do
wp∏acenia op∏aty produktowej,
obliczonej oddzielnie w przypadku
nie osiàgni´cia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
Do uiszczenia op∏aty produktowej
jest obowiàzany równie˝ przedsi´biorca, który nie wykonuje obowiàzku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych samodzielnie albo
za poÊrednictwem organizacji odzysku.

✔

UWAGA!

Op∏at´ produktowà oblicza si´ jako
iloczyn stawki op∏aty i ró˝nicy pomi´dzy wymaganym a osiàgni´tym
poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkoÊç wyra˝onà w masie albo iloÊci produktów lub opakowaƒ, z wy∏àczeniem przedsi´biorcy
wprowadzajàcego na rynek akumulatory kwasowo-o∏owiowe.
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✔

WA˚NE!

Op∏at´ produktowà oblicza si´ oddzielnie dla ka˝dego rodzaju opakowaƒ
i produktów. Nie wnosi si´ op∏aty
produktowej, której ∏àczna roczna
wysokoÊç dla opakowaƒ oraz produktów nie stanowi 50 z∏.

Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej stanowi masa w kilogramach
dla opakowaƒ oraz iloÊç w sztukach
dla produktów. Stawki op∏at podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego
roku kalendarzowego podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym
Êredniorocznemu wskaênikowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, przyj´temu w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni. Minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska nie
póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokoÊç maksymalnych stawek op∏at produktowych na
nast´pny rok. Maksymalna stawka
op∏aty produktowej na rok 2008 dla
opakowaƒ i produktów zosta∏y
ustalone w obwieszczeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie maksymalnych stawek
op∏at produktowych na rok 2008
(M. P. Nr 54, poz. 619).
Sprawozdanie roczne
Przedsi´biorca i organizacja sà obowiàzani do z∏o˝enia marsza∏kowi
województwa rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej, z podzia∏em na poszczególne rodzaje opakowaƒ lub
produktów i okreÊleniem odpowiednio ich masy lub iloÊci, w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego
op∏ata dotyczy. Obowiàzek wp∏acenia op∏aty produktowej powstaje
na koniec roku kalendarzowego.
Op∏at´ produktowà nale˝y wp∏aciç

na odr´bny rachunek bankowy
urz´du marsza∏kowskiego do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego op∏ata
dotyczy.
W zwiàzku z koniecznoÊcià uwzgl´dnienia w nowelizacji przepisów
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (tekst
jedn. Dz. U. 2007 Nr 90, poz. 607,
z póên. zm.) w zakresie obowiàzków wynikajàcych z decyzji Komisji
2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r.
ustanawiajàcej formaty w odniesieniu do systemu baz danych, zgodnie
z dyrektywà 94/62/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie opakowaƒ i odpadów opakowaniowych
(Dz. Urz. WE L 86 z 25.04.2005;
str. 6), dotychczasowe rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru
rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej
(Dz. U. Nr 234, poz. 1996) od dnia
1 stycznia 2007 r. zosta∏o zastàpione
rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 23 listopada 2006 r.
w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty
produktowej (Dz. U. Nr 226, poz.
1654). Wskazaç nale˝y, i˝ na podstawie przywo∏anej wy˝ej decyzji
Komisji – Paƒstwa Cz∏onkowskie
zobowiàzane sà do dostarczania
danych m.in. w zakresie odpadów
opakowaniowych wytworzonych
w Paƒstwie Cz∏onkowskim i poddanych odzyskowi lub termicznemu
przekszta∏caniu z odzyskiem energii
na terenie Paƒstwa Cz∏onkowskiego
lub poza nim w oparciu o formaty
ustanowione w decyzji Komisji.
W zwiàzku z potrzebà raportowania
w cytowanym rozporzàdzeniu zosta∏
rozszerzony wzór sprawozdania
o dane okreÊlajàce masy odpadów

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 12/2008

9

Nr 12/2008
opakowaniowych wed∏ug sposobu
poddania ich recyklingowi i odzyskowi. Ponadto w zwiàzku z obowiàzkiem przedsi´biorców uzyskania poziomu odzysku odpadów
opakowaniowych w odniesieniu do
wprowadzonych na rynek opakowaƒ dodano dodatkowe kolumny
we wzorze sprawozdania w cz´Êci
dotyczàcej opakowaƒ.
Wymaga podkreÊlenia, i˝ cz´Êci 1 i 2
w dziale 1 dotyczàce danych okreÊlajàcych odpady opakowaniowe
wed∏ug sposobu poddania ich recyklingowi i odzyskowi wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.
Wymaga podkreÊlenia, i˝ nowela
ustawy „produktowej” tj. ustawy
z dnia 21 stycznia 2001 r. o zmianie
ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej skreÊli∏a obowiàzek wyznaczania odr´bnych poziomów recyklingu dla opakowaƒ wielomateria∏owych. W zwiàzku z tym przedsi´biorca lub dzia∏ajàca w jego imieniu
organizacja odzysku rozlicza si´
z ustawowego obowiàzku recyklingu
odpadów opakowaniowych przez
uwzgl´dnienie w masie opakowaƒ
wykonanych z tego samego rodzaju
materia∏u, którego zawartoÊç w opakowaniu jest najwi´ksza.

✔

PAMI¢TAJ!

W razie stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca lub organizacja, pomimo
cià˝àcego obowiàzku, nie dokona∏a
wp∏aty op∏aty produktowej lub dokona∏a wp∏aty w wysokoÊci ni˝szej od
nale˝nej, marsza∏ek województwa
wydaje decyzj´, w której okreÊla
wysokoÊç zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏aty
produktowej wraz z odsetkami za
zw∏ok´ naliczonymi od nast´pnego
dnia po up∏ywie terminu p∏atnoÊci.
W przypadku niewykonania tej decyzji
marsza∏ek województwa ustala,
w drodze decyzji, dodatkowà op∏at´
produktowà w wysokoÊci odpowiadajàcej 50% kwoty niewp∏aconej
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op∏aty produktowej. Termin p∏atnoÊci
op∏at wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç
op∏aty sta∏a si´ ostateczna.

Marsza∏ek województwa jest
obowiàzany do przesy∏ania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawozdania zawierajàcego informacj´ o:
1) wielkoÊciach wprowadzonych
na rynek krajowy opakowaƒ
i produktów, z podzia∏em na
poszczególne rodzaje opakowaƒ i produktów, z wyszczególnieniem odpowiednio
masy lub iloÊci;
2) osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou˝ytkowych, z wyszczególnieniem
odpowiednio masy lub iloÊci;
3) wp∏ywach z op∏at produktowych
wraz z odsetkami, z podzia∏em
na poszczególne rodzaje opakowaƒ i produktów – w terminie
do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Dotychczasowy wzór rocznego
sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych
wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at
produktowych zawarty w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru
sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych
wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at produktowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2006)
zosta∏ zastàpiony rozporzàdzeniem
Ministra Ârodowiska z dnia z dnia
14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru
sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów, osiàgni´tych
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wielkoÊciach odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at
produktowych (Dz. U. Nr 220, poz.
1611). Przedmiotowe rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Wydanie nowego rozporzàdzenia
wynika z uwzgl´dnienia obowiàzków
wynikajàcych z decyzji Komisji
2005/270/WE z dnia 22 marca
2005 r. ustanawiajàcej formaty
w odniesieniu do systemu baz danych, zgodnie z dyrektywà 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych (Dz. Urz. WE L
86 z 25.04.2005; str. 6) odnoÊnie
zobowiàzania Paƒstw Cz∏onkowskich do dostarczania danych, m.in.
w zakresie odpadów opakowaniowych wytworzonych w Paƒstwie
Cz∏onkowskim i poddanych odzyskowi lub termicznemu przekszta∏caniu z odzyskiem energii na
terenie Paƒstwa Cz∏onkowskiego
lub poza nim w oparciu o formaty
ustanowione w decyzji Komisji.
W zwiàzku z tym w przedmiotowym rozporzàdzeniu zosta∏ uzupe∏niony wzór sprawozdania odpowiednio o dane okreÊlajàce masy odpadów opakowaniowych wed∏ug sposobu poddania ich recyklingowi
i odzyskowi.
JednoczeÊnie, ze wzgl´du na na∏o˝ony na przedsi´biorców obowiàzek uzyskania poziomu odzysku
odpadów opakowaniowych w odniesieniu do wprowadzonych na rynek
opakowaƒ, dodano dodatkowe
kolumny we wzorze sprawozdania
w cz´Êci dotyczàcej opakowaƒ.
We wzorze sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek
krajowy opakowaƒ i produktów,
osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach
z op∏at produktowych, w dziale 1.
„Masa lub iloÊç wprowadzonych na
rynek krajowy opakowaƒ i produkwww.dashofer.pl
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tów oraz osiàgni´te poziomy odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych” cz´Êç 1 i 2
„Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi,
w tym termicznemu przekszta∏caniu w spalarniach i wspó∏spalarniach
odpadów z odzyskiem energii” stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.”.
Formularze sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek
krajowy opakowaƒ i produktów,
osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach z op∏at produktowych sk∏adajà si´ z nast´pujàcych elementów:
➢ Dzia∏ 1. Masa lub iloÊç wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów oraz osiàgni´te poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych:
1) opakowania,
2) rodzaj oraz masa odpadów
opakowaniowych poddanych
odzyskowi, w tym termicznemu przekszta∏caniu w spalarniach i wspó∏spalarniach
odpadów z odzyskiem energii,
3) produkty;
➢ Dzia∏ 2. Wp∏ywy z op∏aty produktowej:
1) opakowania,
2) produkty.
Gromadzone, na odr´bnym rachunku
urz´du marsza∏kowskiego, wp∏ywy
z op∏at produktowych powi´kszone
o przychody z oprocentowania
rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urz´dów marsza∏kowskich, urz´dy, te przekazujà
w terminie po up∏ywie ka˝dego
kwarta∏u, na odr´bny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wp∏ywy pochodzàce z op∏aty produktowej, stanowiàcej pewnego
rodzaju sankcj´ za niewywiàzanie
si´ z obowiàzku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu, sà przekazywane na rachunek
www.dashofer.pl

bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w terminie 30 dni od ich
wp∏ywu na rachunek urz´du marsza∏kowskiego.
Wp∏ywy z op∏at produktowych
w wysokoÊci 2% stanowià dochody
bud˝etu województwa samorzàdowego, z przeznaczeniem na koszty
egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u op∏at
produktowych i obs∏ug´ administracyjnà systemu.
W terminie do dnia 31 maja oraz do
dnia 30 listopada roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego
op∏ata dotyczy, Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej przekazuje 70% zgromadzonych Êrodków wojewódzkim
funduszom ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej. Wojewódzkie
fundusze w terminach do dnia
30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazujà gminom (zwiàzkom
gmin) Êrodki na ich ustawowe cele
tj. rozwój selektywnej zbiórki oraz
odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
Pozosta∏e Êrodki, zgromadzone na
rachunku bankowym, Narodowy
Fundusz przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
1) odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych;
2) edukacji ekologicznej dotyczàcej
selektywnej zbiórki i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
zarzàd gminy (w przypadku zwiàzków gmin – zarzàd zwiàzku) obowiàzany jest do sporzàdzania
rocznego sprawozdania zawierajàcego informacje o:
1) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych zebranych przez
gmin´ (zwiàzek gmin) lub podmiot dzia∏ajàcy w ich imieniu;

2) rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych przekazanych
przez wy˝ej wymienionych do
odzysku i recyklingu;
3) poniesionych na te cele wydatkach.
Dokumenty potwierdzajàce przekazanie odpadów opakowaniowych
do odzysku i recyklingu muszà byç
przez zarzàd gminy (lub zwiàzku)
przechowywane przez 5 lat.

✔

UWAGA!

Sprawozdanie roczne powinno byç
przekazane, w terminie do dnia
15 lutego roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku obj´tym sprawozdaniem, marsza∏kowi województwa
i wojewódzkiemu funduszowi ochrony
Êrodowiska, w∏aÊciwemu ze wzgl´du
na siedzib´ gminy (zwiàzku gmin).

Wojewódzkie fundusze sà zobowiàzane przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska oraz
Narodowemu Funduszowi zbiorczà
informacj´ o rodzaju i iloÊci odpadów opakowaniowych zebranych
przez gminy na terenie danego
województwa oraz przekazanych do
odzysku i recyklingu, w terminie
do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego
dotyczy informacja, a w terminach
do dnia 15 lipca i 31 grudnia – informacje o przekazanych gminom
(zwiàzkom gmin) Êrodkach pochodzàcych z op∏at produktowych za
opakowania.
Artyku∏ 36 ustawy o obowiàzkach
przedsi´biorców... zobowiàza∏ ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
aby – w porozumieniu z ministrami
w∏aÊciwymi do spraw gospodarki
i spraw finansów – okreÊli∏ zasady
i kryteria gospodarowania Êrodkami
pochodzàcymi z op∏at produktowych, kierujàc si´ koniecznoÊcià
uproszczenia procedur przyznawania Êrodków i ∏atwiejszego korzystania z nich.
■
Redakcja
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Finanse
Odroczenie zap∏aty op∏aty za Êrodowisko
Zgodnie z ustawà Prawo ochrony
Êrodowiska (ustawa) ka˝dy kto
korzysta ze Êrodowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia
lub innej decyzji ponosi tzw. op∏at´
podwy˝szonà za korzystanie ze
Êrodowiska. Jednak ustawa Prawo
o ochronie Êrodowiska (ustawa)
przewiduje mo˝liwoÊç odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej, a tak˝e mo˝liwoÊç ich
zmniejszania bàdê nawet umarzania.

Op∏ata podwy˝szona
Standardowe op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska sà ponoszone
za korzystanie ze Êrodowiska zgodnie z prawem tj. majàc wszelkie
wymagane zezwolenia. Natomiast
kary pieni´˝ne sà wymierzane
w przypadku naruszenia warunków
zawartych w pozwoleniu na korzystanie z niego. Sytuacje te nie
obejmujà jednak korzystania ze
Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia wtedy, gdy jest ono wymagane. T´ luk´ wype∏nia art. 276
ust. 1 ustawy który przewiduje
op∏at´ podwy˝szonà, która znajduje
zastosowanie, kiedy zachodzi
koniecznoÊç posiadania pozwolenia na korzystanie ze Êrodowiska,
ale korzystajàcy ze Êrodowiska go
nie posiada.
Przes∏anki odroczenia
p∏atnoÊci
Warunki po spe∏nieniu których jest
mo˝liwe uzyskanie odroczenia
p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej sà
okreÊlone w art. 317 ustawy.
Termin p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej mo˝e zostaç odroczony pod
warunkiem terminowej realizacji
przedsi´wzi´cia, którego wykonanie
zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia op∏at podwy˝szonych w okre-
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sie nie d∏u˝szym ni˝ 5 lat od dnia
z∏o˝enia wniosku.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e podstaw´
uwzgl´dnienia wniosku o odroczenie mogà stanowiç tylko te przedsi´wzi´cia, których realizacja zapewni
usuni´cie przyczyn ponoszenia
op∏at podwy˝szonych lub kar pieni´˝nych. Takie brzmienie przepisu
oznacza, ˝e podstawy odroczenia
nie mo˝e stanowiç w ˝adnym przypadku przedsi´wzi´cie, którego
realizacja doprowadzi jedynie do
ograniczenia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko, a nie do
stanu zgodnego z prawem.
Przepis te˝ nie rozstrzyga w jakim
momencie czasowym mo˝emy
mówiç o przystàpieniu przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
do realizacji przedsi´wzi´cia usuwajàcego przyczyn´ ponoszenia
op∏at podwy˝szonych. Teoretycznie
sà mo˝liwe bardzo ró˝ne stanowiska
– czy mo˝na o tym mówiç ju˝ na
etapie planowania, czy te˝ dopiero
od momentu ich konkretyzacji,
a je˝eli tak, to co przyjàç za wyznacznik konkretyzacji? Wojewódzki
Sàd Administracyjny wyjaÊnia∏, i˝:
„warunkiem wydania decyzji o odroczeniu terminu p∏atnoÊci kary na
podstawie art. 317 ust. 1 ustawy
jest takie skonkretyzowanie za∏o˝eƒ
realizowanego przedsi´wzi´cia,
które daje mo˝liwoÊç oceny, czy spowoduje ono ustanie przekroczenia“
[wyrok WSA w Warszawie z dnia
21 grudnia 2004 r., sygn. IV SA/
Wa 539/04]. W kontekÊcie tego
wyroku wydaje si´, ˝e nale˝y uznaç,
˝e obiektywnym czynnikiem umo˝liwiajàcym dokonanie takiej oceny
b´dzie najcz´Êciej decyzja zezwalajàca na realizacj´ okreÊlonego
przedsi´wzi´cia np. pozwolenie
budowlane czy pozwolenie wodnoprawne (ale te˝ mogà to byç inne
decyzje).
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Przedsi´wzi´cie uj´te
w programie oczyszczania
Êcieków komunalnych
Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska mo˝e zostaç
odroczony tak˝e je˝eli przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni
usuni´cie przyczyn ponoszenia
podwy˝szonych op∏at, jest uj´te
w krajowym programie oczyszczania Êcieków komunalnych. Krajowy
program oczyszczania Êcieków
komunalnych, którego integralnà
cz´Êç stanowi wykaz niezb´dnych
przedsi´wzi´ç w zakresie budowy
i modernizacji urzàdzeƒ kanalizacyjnych sporzàdza minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska, a zatwierdza
Rada Ministrów.
Marsza∏ka województwa
– organ w∏aÊciwy
Poniewa˝ op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska w tym tak˝e op∏aty podwy˝szone wnosi si´ na rachunek
urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce korzystania
ze Êrodowiska, to równie˝ organem
w∏aÊciwym w sprawach odraczania
terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej, a tak˝e jej zmniejszania i umarzania jest marsza∏ek województwa.
Wniosek
Op∏ata podwy˝szona mo˝e zostaç
odroczona wy∏àcznie na wniosek
zainteresowanego podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska bez wymaganego pozwolenia. Elementy wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏at zosta∏y okreÊlone w art. 318
ust. 3 i 4 ustawy.
Elementy obligatoryjne
wniosku
Art. 318 ust. 3 ustawy zawiera obligatoryjne elementy wniosku, sà to:
www.dashofer.pl
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1) wskazanie wysokoÊci op∏aty,
o której odroczenie terminu
p∏atnoÊci wyst´puje strona;
2) opis realizowanego przedsi´wzi´cia, a w razie potrzeby dodatkowo wskazanie, ˝e przedsi´wzi´cie jest uj´te w krajowym
programie oczyszczania Êcieków komunalnych,;
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia ze wskazaniem etapów
nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
Elementy fakultatywne
wniosku
Natomiast art. 318 ust. 4 ustawy
stanowi, ˝e je˝eli istniejà zastrze˝enia co do mo˝liwoÊci sfinansowania
przez wnioskodawc´ planowanych
przedsi´wzi´ç, marsza∏ek województwa mo˝e za˝àdaç dodatkowo
przed∏o˝enia dowodów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç finansowania
przedsi´wzi´cia.
Skutki braku elementów
obligatoryjnych lub
fakultatywnych
Podzia∏ na elementy obligatoryjne
wniosku oraz elementy fakultatywne
jest istotny z punktu widzenia nast´pstw prawnych z∏o˝enia wniosku
niespe∏niajàcego tych wymagaƒ.
W przypadku bowiem, gdy wniosek
nie zawiera elementów obligatoryjnych wymienionych w art. 318 ust. 3
ustawy, marsza∏ek województwa
powinien w trybie art. 64 § 2 k.p.a.
wezwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.
Natomiast, gdy z∏o˝ony wniosek nie
daje nale˝ytych podstaw dotyczàcych mo˝liwoÊci jego sfinansowania
przez wnioskodawc´, organ administracji wzywajàc o podanie informacji okreÊlonych w art. 318 ust. 4
ustawy, nie powinien tego czyniç
pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia, ale pod rygorem
wydania decyzji negatywnej.
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Termin z∏o˝enia wniosku
o odroczenie
Wniosek o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty powinien zostaç z∏o˝ony do marsza∏ka województwa
przed up∏ywem terminu, w którym
op∏ata powinna byç uiszczona. Co
istotne z∏o˝enie wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏at nie
zwalnia z obowiàzku ich uiszczenia
w cz´Êci, w jakiej nie mogà podlegaç odroczeniu.
W praktyce bardzo istotne znaczenie ma to jakie sà skutki z∏o˝enia
wniosku ju˝ po terminie, tj. czy nawet
jak wniosek nie zostanie z∏o˝ony
przed up∏ywem terminu w którym
op∏ata podwy˝szona powinna byç
wniesiona, to istnieje mo˝liwoÊç
przywrócenia tego terminu czy te˝
termin w takiej sytuacji ju˝ nie
mo˝e zostaç przywrócony!
Jest to zagadnienie wzbudzajàce
wiele sporów. Niestety sprawa nie
jest prosta do wyt∏umaczenia poniewa˝ wià˝e si´ z zagadnieniami teoretyczno-prawnymi. Otó˝ wszystko
zale˝y od charakteru prawnego
terminu, w jakim powinien byç z∏o˝ony wniosek o odroczenie terminu
p∏atnoÊci op∏at. W zale˝noÊci bowiem od tego, czy ma on charakter
procesowy czy materialnoprawny,
ró˝nie b´dà si´ przedstawiaç
konsekwencje jego przekroczenia.
W przypadku przyj´cia, ˝e termin
ma charakter materialnoprawny,
up∏yw terminu skutkowa∏oby umorzeniem post´powania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. jako bezprzedmiotowego. Terminów materialnoprawnych nie mo˝na przywróciç,
po ich up∏ywie nie mo˝na ju˝ dokonaç czynnoÊci. Tak wi´c gdyby
przyjàç, ˝e termin do z∏o˝enia wniosku o odroczenie op∏aty podwy˝szonej jest terminem materialnoprawnym to po up∏ywie terminu
w którym ta op∏ata powinna byç
wniesiona nie mo˝na sk∏adaç wniosku o odroczenie.

Natomiast ustalenie, ˝e termin ten
ma charakter procesowy, umo˝liwi∏oby jego przywrócenie w przypadku przekroczenia na zasadach
okreÊlonych w art. 58 k.p.a. Terminy
procesowe co do zasady mogà byç
przywrócone. Dlatego nawet po terminie wniesienia op∏aty podwy˝szonej by∏aby mo˝liwoÊç z∏o˝enia
wniosku o przewrócenie tego terminu i odroczenie terminu p∏atnoÊci
op∏aty podwy˝szonej.
Sprawa jest o tyle skomplikowana,
i˝ wi´kszoÊç komentatorów zdecydowanie twierdzi, i˝ termin okreÊlony w art. 318 ust.1 jest terminem
procesowym, a wi´c mo˝na go przywróciç, ale Wojewódzki Sàd Administracyjny w Opolu w wyroku
z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r. sygn.
akt II SA/Wr 2784/2003 stwierdzi∏:
„Termin do z∏o˝enia wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty,
o którym mowa w art. 318 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 ze zm.), jest warunkiem materialnoprawnym odroczenia p∏atnoÊci, którego niezachowanie skutkuje, w myÊl art. 318 ust. 6
tej ustawy, odmowà odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty...”. Jednak
starsze wyroki, wydawane jeszcze
na podstawie poprzednich ustaw
przyjmowa∏y, ˝e terminy do z∏o˝enia wniosków o odroczenia p∏atnoÊci
kar i op∏at sà terminami procesowymi, a wi´c mo˝liwymi do przywrócenia. W takiej sytuacji nie
mo˝na jednoznacznie rozstrzygnàç
sporu. Wydaje si´, ˝e najlepszà radà
praktycznà by∏oby nawet w sytuacji
gdy termin wniesienia op∏aty ju˝
minà∏ wniesienie o przywrócenie
terminu do z∏o˝enia wniosku o odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej. Nawet je˝eli marsza∏ek
województwa wyda decyzj´ odmawiajàcà przywrócenia terminu do
z∏o˝enia wniosku o odroczenie
p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej to
b´dzie mo˝na takà decyzj´ zaskar˝yç najpierw do Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego, a nast´p-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 12/2008

13

Nr 12/2008
nie ewentualnie do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego.
Decyzja o odroczeniu
p∏atnoÊci
Odroczenie terminu p∏atnoÊci mo˝e
dotyczyç, cz´Êci albo ca∏oÊci op∏aty.
Marsza∏ek województwa w decyzji
o odroczeniu terminu p∏atnoÊci
op∏at okreÊla:
1) op∏at´, której termin p∏atnoÊci
zosta∏ odroczony, oraz jej wysokoÊç;
2) realizowane przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie;
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia;
4) termin odroczenia op∏aty.
OczywiÊcie, tak jak w wielu podobnych przypadkach, równie˝ ta decyzja powinna uwzgl´dniaç elementy
konieczne ka˝dej decyzji administracyjnej wymienione w art. 107
§ 1 k.p.a.
Po wydaniu decyzji marsza∏ek
województwa przesy∏a egzemplarz
decyzji orzekajàcej w sprawie terminu p∏atnoÊci op∏aty do w∏aÊciwego powiatu lub gminy, których
przychodów funduszy dotyczy odroczenie.
W okresie odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty realna wartoÊç zobowiàzania mo˝e ulegaç powa˝nym
zmianom, dlatego ustawa przewiduje instrumenty zapobiegajàce
temu procesowi. Dlatego w art. 318
ust. 7 ustawy okreÊlono, ˝e poczynajàc od momentu z∏o˝enia wniosku,
z mocy samego prawa sà naliczane
odsetki za zw∏ok´ na zasadach okreÊlonych w Ordynacji podatkowej.
Decyzja odmawiajàca
Równie˝ w sytuacji gdy marsza∏ek
województwa uzna, ˝e nie zosta∏y
spe∏nione warunki odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty podwy˝szonej musi wydaç decyzj´ administracyjnà. KoniecznoÊç wydania decyzji
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odmawiajàcej odroczenia terminu
p∏atnoÊci op∏aty wynika bezpoÊrednio z postanowieƒ art. 318 ust. 6
ustawy. Marsza∏ek nie mo˝e pozostawiç wniosku bez odpowiedzi, brak
rozstrzygni´cia mo˝e byç podstawà
skargi na bezczynnoÊci organu.
Podejmujàc decyzj´ odmawiajàcà
odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty,
marsza∏ek musi w uzasadnieniu
wykazaç (zgodnie z regu∏ami wynikajàcymi z art. 107 k.p.a.), dlaczego przyjà∏, ˝e nie zachodzà przes∏anki zezwalajàce na odroczenie
terminu p∏atnoÊci zobowiàzaƒ.
Ponadto, ocena ta powinna znajdowaç odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. W przeciwnym razie jego
prawid∏owoÊç b´dzie mog∏a zostaç
zakwestionowana w post´powaniu
odwo∏awczym.

Nale˝y zwróciç uwag´ na dwa elementy: po pierwsze, umorzeniu
mo˝e ulec ca∏a odroczona cz´Êç
op∏aty lub kary pieni´˝nej, bez
wzgl´du na wartoÊç realizowanego
przedsi´wzi´cia, a po drugie, zadania realizowane w zakresie
gospodarki Êciekowej niekoniecznie muszà byç realizowane bezpoÊrednio przez gmin´, istotne jest
bowiem tylko to, aby odbywa∏o si´
to w ramach jej zadaƒ w∏asnych.
Oznacza to, ˝e takie przedsi´wzi´cie mo˝e byç prowadzone przez
inne osoby prawne (np. spó∏ki
prawa handlowego), bez wzgl´du
na form´ prawnà wykonywania
przez nie dzia∏alnoÊci i ewentualny udzia∏ kapita∏u gminy.
Skutki braku realizacji
przedsi´wzi´cia

Skutki odroczenia
W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia b´dàcego podstawà odroczenia p∏atnoÊci
usun´∏o przyczyny ponoszenia op∏at,
w∏aÊciwy organ, w drodze decyzji,
orzeka o zmniejszeniu, odroczonych
op∏at o sum´ Êrodków w∏asnych
wydatkowanych na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Je˝eli odroczenie dotyczy przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego realizacji zadaƒ w∏asnych gminy, do
Êrodków w∏asnych wlicza si´ tak˝e
Êrodki pochodzàce z bud˝etu gminy.
Odroczenie op∏at za wprowadzanie Êcieków
Je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty
w zwiàzku z wprowadzaniem
Êcieków do wód lub do ziemi bez
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, w razie
terminowego wykonania przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego do realizacji
zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania
Êcieków komunalnych, w∏aÊciwy
organ stwierdza, w drodze decyzji,
umorzenie odroczonych op∏at.
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Je˝eli przedsi´wzi´cie b´dàce podstawà odroczenia p∏atnoÊci nie
zostanie zrealizowane w terminie,
to w∏aÊciwy marsza∏ek województwa
stwierdza, w drodze decyzji, obowiàzek uiszczenia odroczonych op∏at
wraz z okreÊlonymi w przepisach
Ordynacji podatkowa odsetkami za
zw∏ok´ naliczanymi za okres odroczenia.
Obowiàzek uiszczenia odroczonych op∏at wraz z odsetkami mo˝e
te˝ zostaç nakazany decyzjà organu
tak˝e przed up∏ywem terminu
odroczenia w razie stwierdzenia, ˝e
przedsi´wzi´cie b´dàce podstawà
odroczenia nie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem. Ten
zapis ustawy nak∏ada na marsza∏ka
województwa obowiàzek kontrolowania terminowoÊci realizacji zaplanowanych przedsi´wzi´ç. W praktyce
oznacza to, ˝e marsza∏ek z urz´du,
w terminach wynikajàcych z harmonogramu realizacji przedsi´wzi´cia
stanowiàcego podstaw´ odroczenia,
powinien kontrolowaç terminowoÊç jego realizacji. Nale˝y jednak
zauwa˝yç, i˝ z postanowieƒ art. 320
ust. 2 ustawy wynika, ˝e organ po
www.dashofer.pl
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stwierdzeniu, ˝e przedsi´wzi´cie
nie jest realizowane terminowo mo˝e
wydaç decyzj´ nak∏adajàcà obowiàzek uiszczenia odroczonych op∏at,
ale nie musi tego robiç. Oznacza to,
˝e rozstrzygni´cia podejmowane na

?

tej podstawie majà charakter uznaniowy i marsza∏ek województwa
wydajàc takà decyzj´, powinien
precyzyjnie wykazaç, jakimi wzgl´dami kierowa∏ si´ w konkretnej,
indywidualnej sprawie.
■

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o ochronie Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)

dr Micha∏ Kuliƒski

Pytania i odpowiedzi

Na kogo zosta∏y na∏o˝one obowiàzki zwiàzane z ustaleniem, pobieraniem oraz zwracaniem kaucji
w zakresie opakowaƒ po Êrodkach niebezpiecznych?
W Êwietle przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych obowiàzki zwiàzane z ustalaniem, pobieraniem oraz zwracaniem kaucji w zakresie opakowaƒ
po Êrodkach niebezpiecznych zosta∏y na∏o˝one na:
1) producenta, importera i dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowego nabycia Êrodków niebezpiecznych;
2) sprzedawców produktów w opakowaniach (jednostki handlu
detalicznego, hurtowego, jednostki handlu detalicznego o po-

wierzchni powy˝ej 2000 m2;
3) u˝ytkowników Êrodków niebezpiecznych w opakowaniach.
Producenci, importerzy i dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach
zobowiàzani sà do:
1) ustalenia wysokoÊci kaucji na
opakowania jednostkowe Êrodków niebezpiecznych nie ni˝szej ni˝ 10% i nie wy˝szej ni˝
30% ceny Êrodka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu, z wy∏àczeniem produ-

centów, importerów i dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowego
nabycia Êrodków niebezpiecznych – art. 10 ust. 1;
2) odebrania na w∏asny koszt od
sprzedawcy opakowania wielokrotnego u˝ytku i odpadów opakowaniowych po tych Êrodkach
– art. 10 ust. 3;
3) zwrotu pobranej kaucji, w przypadku okreÊlonym w art. 10
ust. 4.
■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
18 listopada 2008 r.
Wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 paêdziernika 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie kryteriów bilansowoÊci z∏ó˝ kopalin (Dz. U. Nr 196, poz. 1220).
4 grudnia 2008 r.
Og∏oszono rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych
(Dz. U. Nr 215, poz. 1355). Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie 1 stycznia 2009 r.
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Wydawnictwo dodatkowo poleca

Praktycznie i wyczerpujàco o unijnym systemie oceny zgodnoÊci
w poradniku:

„Ocena zgodnoÊci oraz certyfikacja
wyrobów i us∏ug”
Znajdziesz w nim informacje dotyczàce:
■

AktualnoÊci z bran˝y oceny zgodnoÊci i certyfikacji

■

Europejskiego systemu bezpieczeƒstwa wyrobów

■

Procedur i schematów oceny zgodnoÊci

■

Interpretacji i komentarzy do dyrektyw UE

■

Certyfikacji wyrobów i us∏ug

■

Bran˝owych systemów certyfikacji

■

Stosowania polskich aktów prawnych

■

Oznakowania CE

Na do∏àczonej p∏ycie CD zawarto:
■

Dyrektywy nowego podejÊcia

■

Polskie akty prawne

■

Wykazy norm zharmonizowanych

■

Formularze do oceny zgodnoÊci

Publikacja
pod patronatem Urz´du
Dozoru Technicznego

P∏yta umo˝liwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji, kopiowanie wzorów
dokumentów do schowka, ich edycj´ oraz stworzenie w∏asnej biblioteki formularzy i druków

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27
Ocena zgodnoÊci oraz certyfikacja wyrobów i us∏ug
Wydanie podstawowe: 4 segregatory A5, ok. 4000 stron + p∏yta CD,
cena 349 z∏ + koszty przesy∏ki
Tak, zamawiam
Aktualizacja: 4 razy w roku: 0,60 z∏/str. A4 + koszty przesy∏ki

■

Do wyboru:

■ p∏atnoÊç za pobraniem

■ p∏atnoÊç przelewem

egzemplarzy

Zamówienie publikacji jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji/uzupe∏niania.
Abonament na aktualizacje nie jest obowiàzkowy. Rezygnacji mo˝ecie Paƒstwo dokonaç
tylko pisemnie. Termin realizacji zamówienia 14 dni. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu
publikacji w ciàgu 14 dni od daty dostarczenia, gdyby nie spe∏nia∏a ona Paƒstwa
oczekiwaƒ. Brak zwrotu w tym terminie jest jednoznaczny z zakupem publikacji i
zobowiàzuje Paƒstwa, w przypadku p∏atnoÊci przelewem, do op∏acenia za∏àczonej
faktury. Po up∏ywie 14 dni od otrzymania nie mo˝na zwróciç produktu. Dodatkowe
informacje pod numerem tel: 0 22 559-36-00.

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport

■ e-podatki

■ e-Kadry i p∏ace

■ e-zmiany prawa

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

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2008 r.

DOC ODF1208
Piecz´ç/podpis .........................................................

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

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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