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Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce grudniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o naborze wniosków w ramach POIiÂ.
Dowiedzà si´ Paƒstwo tak˝e o projekcie rozporzàdzenia dotyczàcego pomocy publicznej w dobie kryzysu.

www.dashofer.pl
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Na posiedzeniu 20 listopada
Sejm uchwali∏ Ustaw´ o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw.

Zgodnie z nowà ustawà 1 stycznia
2010 roku majà zostaç zlikwidowane gminne i powiatowe fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej.
Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar majà
stanowiç przychody Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody bud˝etów powiatów i gmin.
Nale˝noÊci i zobowiàzania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieuregulowane zobowiàzania,
stanà si´ nale˝noÊciami i zobowiàzaniami bud˝etów powiatów
Tematem numeru sà op∏aty, koszty
i kary wynikajàce z podziemnego sk∏adowania CO2.
W poradach prawnych przeczytajà
Paƒstwo ciekawe artyku∏y o op∏atach
zwiàzanych z handlem emisjami oraz
op∏atach sankcyjnych dotyczàcych gospodarki odpadami.
Polecam tak˝e artyku∏y dotyczàce finansów. 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.

albo gmin. Podobnie b´dzie ze Êrodkami pieni´˝nymi zgromadzonymi
na rachunkach bankowych funduszy powiatowych i gminnych.
Powiaty i gminy majà czas na dostosowanie uchwa∏ bud˝etowych na
rok 2010 do przepisów ustawy w terminie 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.
Zosta∏a uregulowana tak˝e zasada
przekazywania w dwóch najbli˝szych latach do wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska tzw.
nadwy˝ek dochodów gmin i powiatów, których wp∏ywy z op∏at i kar
b´dà wy˝sze od 10-krotnoÊci Êredniej
krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadajàcych na jednego
mieszkaƒca.
20 listopada ustawa zosta∏a przekazana do podpisu prezydenta.
■
Redakcja
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia oraz Nowego Roku sk∏adamy naszym sta∏ym i nowym Czytelnikom najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci oraz sukcesów w pracy
zawodowej!
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 43
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AktualnoÊci
Nowy nabór wniosków
Znane sà ju˝ terminy naboru
wniosków do Dzia∏aƒ: 5.3 Opracowanie planów ochrony, 9.5
Wytwarzanie biopaliw ze êróde∏
odnawialnych i 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejàcych sieci dystrybucji, Programu
Infrastruktura i Ârodowisko.

Dzia∏anie 5.3 Opracowanie
planów ochrony
W ramach konkursu wsparcie b´dà
mog∏y uzyskaç kompleksowe projekty, w których przynajmniej 50%
wydatków kwalifikowanych z planowanego bud˝etu zostanie poniesionych na stworzenie dokumentacji planu zadaƒ ochronnych/planu
ochrony, niezb´dnej do przed∏o˝enia w∏aÊciwej instytucji w celu jej
zatwierdzenia i przyj´cia planu.
Do tych dzia∏aƒ mogà byç zaliczone
m.in.:
➢ planowanie i przygotowanie do
realizacji dzia∏aƒ terenowych,
➢ nadzór merytoryczny nad realizacjà dzia∏aƒ terenowych,
➢ wydatki zwiàzane z przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych uzgodnieƒ spo∏ecznych,

zakup sprz´tu (pod warunkiem,
˝e jest on niezb´dny do wykonania prac, jego zakup jest bardziej
efektywny kosztowo ni˝ wynajem na czas realizacji projektu,
a jego sumaryczny koszt nie przekracza 10% wydatków kwalifikowanych projektu).
Wsparcie uzyskajà przede wszystkim
projekty, które zak∏adajà przygotowanie dokumentacji niezb´dnej do
zarzàdzania obszarami Natura 2000.
Je˝eli projekt dotyczy sporzàdzenia
dokumentacji dla innych obszarów
chronionych, musi uwzgl´dniaç
zakres zadaƒ niezb´dnych do ochrony
obszaru Natura 2000 wskazany
w Ustawie o ochronie przyrody.
Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 7 grudnia 2009 r. do 25 stycznia
2010 r. w sekretariacie CKPS, ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3,
w Warszawie – pokój nr 107.
Poziom dofinansowania
i minimalna wartoÊç
projektów
Projekty mogà byç wspó∏finanso-

wane ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
do wysokoÊci 85% wydatków kwalifikowanych ca∏ego projektu. Wk∏ad
w∏asny Wnioskodawcy mogà stanowiç:
➢ Êrodki z bud˝etu paƒstwa w formie
wspó∏finansowania krajowego,
➢ Êrodki prywatne lub inne Êrodki
publiczne pod warunkiem, ˝e
Êrodki te nie pochodzà z programów wspó∏finansowanych przez
Uni´ Europejskà.
WartoÊç wk∏adu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 15% wydatków kwalifikowanych.
WartoÊç projektu:
➢ minimalna – 400 tys. PLN,
➢ maksymalna – 25 mln euro.
Kwota Êrodków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 15,2 mln PLN
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
9.5 Wytwarzanie biopaliw
ze êróde∏ odnawialnych
O wsparcie mogà si´ ubiegaç projekty polegajàce na produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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równie˝ biopaliw drugiej generacji,
obj´tych Ustawà z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych.
Dofinansowaniem zostanà obj´te
projekty polegajàce na budowie zak∏adów produkujàcych biokomponenty i biopaliwa stanowiàce samoistne paliwa.

cjenta – zgodnie z zasadami pomocy
publicznej.
Maksymalna kwota wsparcia dla
Dzia∏ania wynosi 30 mln z∏otych.

Termin i miejsce sk∏adania
wniosków

10.2 Budowa systemów
dystrybucji gazu
ziemnego na terenach
niezgazyfikowanych
i modernizacja
istniejàcych sieci
dystrybucji

Wnioski nale˝y sk∏adaç od 17 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r.
w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, ul. Jagielloƒska 55, Warszawa, pokój nr 11.

Dzia∏anie to dotyczyç b´dzie zakupu i budowy urzàdzeƒ oraz
obiektów technicznych zapewniajàcych prawid∏owà prac´ systemów
dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Poziom dofinansowania
i minimalna wartoÊç
projektów

Wsparcie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji. Projekty z zakresu
budowy lub modernizacji (przebudowy) sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych realizowane b´dà m.in. na terenach Polski pó∏nocno-wschodniej.

Na realizacj´ projektów wy∏onionych do dofinansowania w ramach
konkursu dost´pna jest kwota 225 mln
PLN. Zabezpieczono tak˝e 25%
kwoty powy˝szej alokacji wspólnotowej, przeznaczonej na dany
nabór, stanowiàcej rezerw´ kursowà
oraz rezerw´ zabezpieczajàcà.
Minimalny wk∏ad w∏asny Benefi-

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów nale˝y sk∏adaç w terminie od

18 grudnia 2009 r. do 29 stycznia
2010 r. w Instytucie Nafty i Gazu,
w Centrum Funduszy Europejskich
dla Energetyki, ul. Lubicz 25A,
31-503 Kraków, pokój nr 3.
Poziom dofinansowania
i minimalna wartoÊç
projektów
Ca∏kowity bud˝et na realizacj´
dzia∏ania w trybie konkursu zamkni´tego wynosi 348 mln z∏otych ze
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Zabezpieczono tak˝e 25% kwoty przeznaczonej na dany nabór, stanowiàcej
rezerw´ kursowà oraz rezerw´ zabezpieczajàcà.
Minimalny wk∏ad w∏asny Beneficjenta – zgodnie z zasadami pomocy
publicznej.
Ca∏kowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 8 mln z∏otych.
Wi´cej informacji na temat naboru wniosków mo˝na znaleêç na:
http://www.pois.gov.pl/ lub na stronach instytucji wdra˝ajàcych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego
Na stronach Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt Rozporzàdzenia w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia
z zakresu ochrony Êrodowiska
w dobie kryzysu finansowego
i gospodarczego.

Pomoc udzielana na podstawie rozporzàdzenia stanowi pomoc, o której mowa w pkt 4.2.2 Komunikatu
Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy paƒstwa, u∏atwiajàce dost´p do
finansowania w dobie kryzysu finanwww.dashofer.pl

sowego i gospodarczego (Dz. Urz.
UE C 83 z 07.04.2009, str. 1).
Komunikat umo˝liwia udzielanie
przedsi´biorcom pomocy publicznej do wysokoÊci 500 tys. euro, o ile
1 lipca 2008 r. nie byli przedsi´biorcami zagro˝onymi. Ze wzgl´du
na potrzeb´ przeciwdzia∏ania skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego Komisja Europejska uzna∏a
za konieczne tymczasowe dopuszczenie mo˝liwoÊci udzielania pomocy publicznej o ograniczonej wartoÊci (500 tys. euro dla przedsi´biorcy w okresie od dnia 1 stycznia
2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.).

Forma pomocy:
➢ dotacje,
➢ oprocentowane po˝yczki,
➢ dop∏aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów lub po˝yczek,
➢ cz´Êciowe umorzenie oprocentowanych po˝yczek.
Pomocy nie udziela si´:
1) przedsi´biorcy zagro˝onemu
w dniu 1 lipca 2008 r.,
2) przedsi´biorcy prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç w sektorze rybo∏ówstwa,
3) przedsi´biorcy prowadzàcemu
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dzia∏alnoÊç w sektorze produkcji
pierwotnej produktów rolnych,
4) przedsi´biorcy prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç w sektorze przetwórstwa lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych, je˝eli:
a) wartoÊç pomocy jest okreÊlana na podstawie ceny lub
iloÊci produktów rolnych zakupionych od producentów
surowców lub wprowadzonych na rynek przez dane
przedsi´biorstwo lub

b) pomoc jest uwarunkowana
przeniesieniem jej, w cz´Êci
lub ca∏oÊci, na producentów
surowców,
5) gdy pomoc jest uzale˝niona od
wykorzystania towarów produkcji krajowej, preferowanych
wzgl´dem towarów przywo˝onych,
6) gdy pomoc jest zwiàzana z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywozowej.

Rozporzàdzenie ma obowiàzywaç
od dnia og∏oszenia do 31 grudnia
2010 roku.
Projekt zosta∏ skierowany do konsultacji spo∏ecznych oraz do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. Termin
zg∏aszania uwag to 31 grudnia
2009 r.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Dofinansowanie przedsi´wzi´ç w zakresie OZE i obiektów
wysokosprawnej kogeneracji
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej og∏osi∏ II konkurs o dofinansowanie
realizacji przedsi´wzi´ç w ramach
Programu Priorytetowego pn.:
„Program dla przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, Cz´Êç 1).”

Termin i miejsce sk∏adania
wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku, do godz. 15:00 w kancelarii NFOÂiGW.

Poziom dofinansowania
Ârodki przeznaczone na konkurs
w 2010 roku wynoszà 500 mln z∏.
Dofinansowania udziela si´ na przedsi´wzi´cia o koszcie ca∏kowitym
nie mniejszym ni˝ 10 mln z∏.
■
Redakcja

Porady prawne
Handel uprawnieniami do emisji – op∏aty
W polskim porzàdku prawnym
obowiàzuje Ustawa o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji, która wprowadza w szczególnoÊci obowiàzek uiszczania op∏at za ró˝ne
aspekty dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z jej tematykà.

Uwagi ogólne
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz.U. z 2004 r.
Nr 281, poz. 2784 ze zmianami),
dalej zwana „ustawà”, okreÊla
zasady funkcjonowania systemu
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handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji, którego celem
jest ograniczenie tych emisji w sposób op∏acalny i ekonomicznie efektywny.
Ustawa wprowadzi∏a nowy mechanizm do polskiego porzàdku prawnego, od dawna zwany handlem
uprawnieniami do emisji. Idea tego
mechanizmu oparta jest na odstàpieniu od ustalania sztywnych standardów emisji na rzecz rocznych
uprawnieƒ do emisji przydzielanych podmiotom.
Uprawnienia odpowiadajà okreÊlonej dopuszczalnej wielkoÊci emisji
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i mogà byç przedmiotem handlu.
Celem takiego rozwiàzania jest
zmobilizowanie podmiotów do dzia∏aƒ umo˝liwiajàcych „wygospodarowanie” wolnych uprawnieƒ, które
b´dà mog∏y zostaç wykorzystane
na zwi´kszenie produkcji w∏asnej
lub do handlu z innymi, którym
takie uprawnienia b´dà potrzebne,
w celu umo˝liwienia produkcji.
Mechanizm handlu uprawnieniami
jest uznawany za najbardziej skutecznà i efektywnà ekonomicznie
form´ wype∏niania redukcji emisji
zanieczyszczeƒ, przy czym jest to
mechanizm uzupe∏niajàcy dla istniejàcych regulacji bezpoÊrednich w polityce ochrony powietrza.
www.dashofer.pl
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Op∏aty zwiàzane
z rejestrem

o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska.

w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska.

Zgodnie z ustawà system handlu
uprawnieniami do emisji sk∏ada
si´: (i) ze wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji
oraz (ii) krajowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji, przy czym
system ten obejmuje instalacje, dla
których przyznaje si´ uprawnienia
do emisji, i instalacje, które sà czasowo wykluczone z systemu.

Zgodnie z ustawà prowadzàcy instalacj´ jest zobowiàzany do przekazywania do Krajowego Rejestru
Uprawnieƒ do Emisji informacji
dotyczàcych zezwoleƒ, przyznanych
uprawnieƒ do emisji, sprzedanych
i przeniesionych uprawnieƒ do
emisji, umorzonych uprawnieƒ do
emisji oraz wielkoÊci dopuszczalnej emisji i emisji rzeczywistej na
formularzu, przy czym do pierwszego formularza przekazywanego
w danym okresie rozliczeniowym
do∏àcza si´ dowód uiszczenia op∏aty
za pierwszy wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnieƒ do Emisji,
o której mowa powy˝ej.

Prowadzàcy instalacj´, któremu przyznano uprawnienia do emisji, uiszcza
op∏at´ w wysokoÊci równej iloczynowi liczby uprawnieƒ do emisji
przyznanych na pierwszy rok okresu
rozliczeniowego i obowiàzujàcej
w roku poprzednim, jednostkowej
stawki op∏aty za wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza, dotyczàcej substancji obj´tej uprawnieniem do emisji, pomno˝onej przez
tysiàc. Jednostkowej stawki op∏aty
nie mno˝y si´ przez tysiàc w przypadku, gdy dotyczy ona dwutlenku
w´gla i metanu.

✔

WA˚NE!

Nadzór nad systemem handlu uprawnieniami do emisji sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
a administruje nim Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

W Krajowym Rejestrze Uprawnieƒ
do Emisji gromadzone sà informacje o: (i) zezwoleniach, (ii) przyznanych uprawnieniach do emisji,
(iii) sprzedanych i przeniesionych
uprawnieniach do emisji, (iv) umorzonych uprawnieniach do emisji
oraz (v) wielkoÊciach dopuszczalnej emisji i emisji rzeczywistej.

✔

Op∏aty dotyczàce
przyznawania
i wykorzystywania
uprawnieƒ do emisji
Zgodnie z ustawà uprawnienia do
emisji sà przyznawane prowadzàcemu instalacje dla ka˝dej instalacji
obj´tej systemem na okres rozliczeniowy, z podzia∏em na poszczególne lata tego okresu.

WA˚NE!

Prowadzàcy instalacj´ obj´tà systemem jest zobowiàzany do uiszczenia
op∏aty w wysokoÊci 450 z∏ za pierwszy
wpis do Krajowego Rejestru Uprawnieƒ do Emisji w okresie rozliczeniowym.

Op∏at´ w wysokoÊci 450 z∏ za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru
Uprawnieƒ do Emisji, o której mowa
powy˝ej, wnosi si´ na wyodr´bniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej jest
instytucjà finansujàcà przedsi´wzi´cia w ochronie Êrodowiska. Narodowy Fundusz dzia∏a od 15 lipca
1989 roku, a powsta∏ na podstawie
Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku
www.dashofer.pl

Nale˝y pami´taç, i˝ uprawnienia
do emisji dla instalacji istniejàcych
sà przyznawane w krajowym planie,
uprawnienia do emisji dla instalacji
nowych sà przyznawane w zezwoleniu, a w przypadku zmiany w instalacji lub zmiany prowadzàcego
instalacj´, uprawnienia do emisji na
czas do koƒca okresu rozliczeniowego sà przyznawane w zezwoleniu.
WielkoÊç emisji wynikajàca z liczby
przyznanych dla instalacji uprawnieƒ do emisji w roku nie mo˝e byç
wi´ksza od wielkoÊci dopuszczalnej emisji, wyra˝onej w Mg/rok,
dla substancji obj´tych krajowym
systemem handlu uprawnieniami
do emisji, okreÊlonej w pozwoleniu
zintegrowanym albo w pozwoleniu
na wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza, o których mowa

✔

WA˚NE!

Prowadzàcy instalacj´, który uiÊci∏
powy˝szà op∏at´, nie ponosi, w pierwszym roku okresu rozliczeniowego,
op∏at za wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza, o których mowa
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska, za wprowadzanie do powietrza substancji,
na których emisj´ uzyska∏ uprawnienia do emisji, z tym ˝e zobowiàzany jest zgodnie z przepisem
art. 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
do z∏o˝enia marsza∏kowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska wykazu
zawierajàcego informacje i dane
o wprowadzonych do powietrza
iloÊciach substancji.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z Ustawà – Prawo ochrony
Êrodowiska op∏ata za korzystanie ze
Êrodowiska jest ponoszona za: (i)
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza, (ii) wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi, (iii) pobór wód
oraz (iv) sk∏adowanie odpadów.
Op∏aty za wprowadzanie gazów lub
py∏ów do powietrza, wynikajàce
z eksploatacji urzàdzeƒ, wnosi si´ na
rachunek urz´du marsza∏kowskiego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
rejestracji podmiotu korzystajàcego
ze Êrodowiska.
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Do ponoszenia op∏aty w wysokoÊci
równej iloczynowi liczby uprawnieƒ
do emisji przyznanych na pierwszy
rok okresu rozliczeniowego i obowiàzujàcej w roku poprzednim
jednostkowej stawki op∏aty za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza, dotyczàcej substancji
obj´tej uprawnieniem do emisji,
pomno˝onej przez tysiàc, stosuje
si´ przepisy dzia∏u III Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2005 r. Nr 137, poz. 926, ze zmianami), dotyczàcego zobowiàzaƒ
podatkowych.
Nale˝y jednak pami´taç, i˝ w przypadku tej op∏aty uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà organowi w∏aÊciwemu do wydania zezwolenia.
Op∏at´, o której mowa powy˝ej,
wnosi si´ na wyodr´bniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Kary pieni´˝ne
Przepisy ustawy przewidujà ponadto
kary pieni´˝ne za okreÊlone w niej
dzia∏ania.

I tak prowadzàcy instalacj´ podlega
karze pieni´˝nej za brak uprawnieƒ
do emisji na pokrycie rzeczywistych wielkoÊci emisji w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego na dzieƒ 31 grudnia ka˝dego roku.
Karze pieni´˝nej, o której mowa
powy˝ej, podlega tak˝e prowadzàcy
instalacj´, która zosta∏a wykluczona
z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, je˝eli nie wywiàza∏ si´ ze zobowiàzania, ˝e wielkoÊç
emisji z tej instalacji nie przekroczy wielkoÊci emisji wynikajàcej
z liczby uprawnieƒ do emisji, które
by∏yby dla niej przyznane, w przypadku niewykluczenia jej z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (o którym mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy), z tym ˝e
dotyczy ona przekroczenia wielkoÊci
emisji okreÊlonej w tym zobowiàzaniu.

✔

Górna jednostkowa stawka kary
pieni´˝nej za brak jednego uprawnienia do emisji substancji obj´tej
krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji wynosi równowartoÊç w z∏otych polskich 40 euro.
WysokoÊç stawek, o których mowa
powy˝ej, ustala si´, stosujàc Êredni
kurs euro og∏aszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania
decyzji wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska, wymierzajàcej kar´ pieni´˝nà.
Kary pieni´˝ne, o których mowa
powy˝ej, wnosi si´ na wyodr´bniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§

WA˚NE!

–

Kary pieni´˝ne wymierza, w drodze
decyzji, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska w przypadku stwierdzenia braku uprawnieƒ do emisji
w wyniku weryfikacji rocznego raportu
lub w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzajàcej brak zezwolenia.

–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz.U. z 2004 r,
Nr 281, poz. 2784 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami).

Porady prawne
Op∏aty sankcyjne dotyczàce gospodarowania odpadami
WÊród obowiàzujàcych przepisów
zwiàzanych zarówno z ochronà
Êrodowiska, jak i op∏atami szczególnie istotne sà te, dotyczàce
op∏at sankcyjnych powstajàcych
w zwiàzku z gospodarowaniem
odpadami. Przepisy te mogà
mieç zastosowanie do podmiotów gospodarujàcych w zakresie
dzia∏alnoÊci dotyczàcej ochrony
Êrodowiska, co ze wzgl´du na
wag´ problematyki w aspekcie
karnym oraz konsekwencje finansowe wymaga omówienia.
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Czym sà op∏aty sankcyjne?
W dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym
zwiàzanej z ochronà Êrodowiska,
doÊç cz´sto zdarzajà si´ sytuacje,
w których na prowadzàcych dzia∏alnoÊç nak∏adane sà ró˝nego rodzaju
kary lub grzywny, b´dàce op∏atami
sankcyjnymi.

✔

WA˚NE!

Do op∏at sankcyjnych zgodnie z ogólnà,
prezentowanà w literaturze przedmiotu
klasyfikacjà zalicza si´ w szczególnoÊci
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koszty egzekucyjne, zwiàzane z niewykonaniem zobowiàzaƒ, kary umowne
i odszkodowania z tytu∏u nienale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ oraz
orzeczone grzywny i kary, b´dàce
przedmiotem omówienia w niniejszym
artykule, w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià
dotyczàcà gospodarowania odpadami.

Aktualny stan prawny
Do problematyki dotyczàcej op∏at
sankcyjnych zwiàzanych z gospodarowaniem odpadami majà zastowww.dashofer.pl
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sowanie w aktualnie obowiàzujàcym stanie prawnym w szczególnoÊci nast´pujàce akty prawne:
➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity:
Dz.U. 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze
zmianami), dalej zwana „Ustawà
o odpadach”.
➢ Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeƒ (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 109, poz. 756,
ze zmianami), dalej zwana „Kodeksem wykroczeƒ”.
➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553, ze zmianami),
dalej zwana „Kodeksem karnym”.
➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 848, ze zmianami).
➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks post´powania karnego
(Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555,
ze zmianami).
WysokoÊç grzywny
Zgodnie z przepisem art. 33 Kodeksu
karnego grzywn´ wymierza si´
w stawkach dziennych, okreÊlajàc
liczb´ stawek oraz wysokoÊç jednej
stawki, przy czym je˝eli ustawa nie
stanowi inaczej, najni˝sza liczba stawek wynosi 10, zaÊ najwy˝sza 360.
Ustalajàc stawk´ dziennà, sàd bierze
pod uwag´ dochody sprawcy, jego
warunki osobiste, rodzinne, stosunki
majàtkowe i mo˝liwoÊci zarobkowe.

✔

WA˚NE!

Stawka dzienna nie mo˝e byç ni˝sza
od 10 z∏otych, ani przekraczaç 2 000
z∏otych.

Ponadto nale˝y pami´taç o treÊci przepisu art. 10 Kodeksu wykroczeƒ,
zgodnie z którym, je˝eli czyn
b´dàcy wykroczeniem wyczerpuje
zarazem znamiona przest´pstwa,
orzeka si´ za przest´pstwo i za wykroczenie z tym, ˝e je˝eli orzeczono
za przest´pstwo i za wykroczenie
www.dashofer.pl

kar´ lub Êrodek karny tego samego
rodzaju, wykonuje si´ surowszà
kar´ lub Êrodek karny, a w razie
uprzedniego wykonania ∏agodniejszej kary lub Êrodka karnego, zalicza si´ je na poczet surowszych.
Op∏aty sankcyjne
w Ustawie o odpadach
Ustawa o odpadach przewiduje odpowiedzialnoÊç karnà bàdê odpowiedzialnoÊç za wykroczenia w zakresie gospodarowania odpadami za
naruszenie jej postanowieƒ w przepisach art. 69a, 70 oraz 78, co mo˝e
powodowaç konsekwencje w postaci koniecznoÊci uiszczenia op∏at
sankcyjnych w postaci grzywny
w wysokoÊci orzeczonej przez sàd
za dane zachowania
Op∏ata sankcyjna
z art. 69a
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3
Ustawy o odpadach niesegregowane
odpady komunalne, pozosta∏oÊci
z sortowania odpadów komunalnych
oraz komunalne osady Êciekowe
powinny byç poddane odzyskowi
lub unieszkodliwianiu na obszarze
tego województwa, na którym
zosta∏y wytworzone, w instalacjach
spe∏niajàcych wymagania najlepszej
dost´pnej techniki lub technologii,
lub w miejscach po∏o˝onych najbli˝ej miejsca ich wytworzenia.
Z kolei art. 9 ust. 4 ustawy dopuszcza mo˝liwoÊç poddania wy˝ej
wymienionych odpadów procesowi
odzysku lub unieszkodliwienia na
obszarze innego województwa, pod
warunkiem, ˝e odleg∏oÊç od miejsca
wytwarzania odpadów do instalacji
przeznaczonej do odzysku lub
unieszkodliwiania jest mniejsza ni˝
odleg∏oÊç do instalacji lub miejsca
po∏o˝onego na obszarze tego samego
województwa.
Uchybienie tym wymogom b´dzie
skutkowaç odpowiedzialnoÊcià na
podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy

o odpadach i koniecznoÊcià uiszczenia op∏aty sankcyjnej.
Przedmiotem ochrony w art. 69a
Ustawy o odpadach jest porzàdek
w zakresie post´powania z odpdami komunalnymi, pozosta∏oÊciami
z sortowni odpadów komunalnych,
zakaênymi odpadami medycznymi,
zakaênymi odpadami weterynaryjnymi oraz komunalnymi osadami
Êciekowymi.
W przepisie art. 69a Ustawy o odpadach okreÊlone zosta∏y dwa odr´bne
przest´pstwa, które zagro˝one sà identycznà sankcjà, tzn. karà grzywny.
Zachowanie sprawcy wyst´pku
okreÊlonego w art. 69a ust. 1 ustawy mo˝e polegaç na poddaniu: (i)
odzyskowi niesegregowanych odpadów komunalnych, (ii) odzyskowi
pozosta∏oÊci z sortowania odpadów
komunalnych, (iii) odzyskowi komunalnych osadów Êciekowych,
a tak˝e na: (iv) unieszkodliwianiu
niesegregowanych odpadów komunalnych, (v) unieszkodliwianiu
pozosta∏oÊci z sortowania odpadów
komunalnych, (vi) unieszkodliwianiu komunalnych osadów Êciekowych – poza obszarem województw,
o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4
ustawy.
Dla bytu tego przest´pstwa i op∏aty
sankcyjnej wystarczy, ˝e sprawca
postàpi chocia˝by w jeden z szeÊciu opisanych wy˝ej sposobów.
Drugie z przest´pstw wymienionych
w przepisie art. 69a (konkretnie
w przepisie art. 69a ust.2) Ustawy
o odpadach, skutkujàce koniecznoÊcià uiszczenia op∏at sankcyjnych,
mo˝e polegaç na unieszkodliwianiu: (i) zakaênych odpadów medycznych, (ii) zakaênych odpadów
weterynaryjnych – poza obszarem
województw, o których mowa
w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy.
Dla bytu przest´pstwa i op∏aty
sankcyjnej wystarczy, ˝e sprawca
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postàpi w jeden z dwóch wspomnianych sposobów.

✔

WA˚NE!

Zarówno za przest´pstwo okreÊlone
w art. 69a ust. 1, jak i w art. 69a ust. 2
ustawy sprawcy mo˝e byç wymierzona tylko kara grzywny w rozmiarze od 10 do 360 stawek dziennych
(art. 33 § 1 Kodeksu karnego).

Op∏ata sankcyjna z art. 70
Zachowanie sprawcy wykroczenia
przedstawionego w przepisie art. 70
Ustawy o odpadach, a mogàcego
skutkowaç mi´dzy innymi koniecznoÊcià uiszczenia op∏aty sankcyjnej
w postaci grzywny, polega w szczególnoÊci na: (i) pozbywaniu si´ lub
przekazywaniu odpadów podmiotom, które nie uzyska∏y wymaganych zezwoleƒ do odzysku lub ich
unieszkodliwiania, (ii) sk∏adowaniu odpadów wbrew zakazom dotyczàcym ich sk∏adowania lub sk∏adowaniu ich niezgodnie z wymaganiami, (iii) magazynowaniu lub
sk∏adowaniu odpadów w miejscach
na ten cel nieprzeznaczonych bàdê
(iv) prowadzeniu bez wymaganego
zezwolenia dzia∏alnoÊci w zakresie
zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z Ustawà o odpadach posiadacz odpadów mo˝e je przekazywaç
wy∏àcznie podmiotom, które uzyska∏y zezwolenie w∏aÊciwego organu
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarki odpadami, chyba
˝e dzia∏alnoÊç taka nie wymaga
zezwolenia.

Przekazanie odpadów polega na
oddaniu odpadów innych podmiotów, które z za∏o˝enia powinno
posiadaç wymagane zezwolenie
na prowadzenie odzysku lub ich
unieszkodliwianie, zaÊ przez pozbywanie si´ odpadów nale˝y rozumieç – zgodnie z przyj´tym w literaturze przedmiotu stanowiskiem
– ka˝de zachowanie, w wyniku
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którego posiadacz odpadów przestaje sprawowaç nad nimi w∏adztwo, a najcz´Êciej takie zachowanie mo˝e przybraç form´ wyrzucenia odpadów w ogólnodost´pne
miejsce, przyk∏adowo do lasu.
Nale˝y równie˝ pami´taç, i˝ zgodnie z przepisem art. 25 ust. 3 Ustawy
o odpadach posiadacz odpadów
(w tym ich wytwórca), gdy przekazuje odpady nast´pnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie, to odpowiedzialnoÊç za dzia∏ania
obj´ta tym zezwoleniem przenosi si´
na nast´pnego posiadacza odpadów.
Ustawa o odpadach zabrania sk∏adowania odpadów w miejscach na
ten cel nieprzeznaczonych. Sk∏adowanie odpadów mo˝e odbywaç si´
na sk∏adowisku, tj. w obiekcie budowlanym przeznaczonym do tego
w∏aÊnie celu, przy czym zasadnicze
znaczenie ma uzyskanie pozwolenia na budow´ sk∏adowiska odpadów, jako miejsca, które mo˝e byç
uznane za przeznaczone do sk∏adowania odpadów.
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç
na zachowanie si´ sprawcy wykroczenia opisanego w przepisie art. 70
Ustawy o odpadach, polegajàce na
prowadzeniu bez zezwolenia dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Zgodnie z Ustawà o odpadach: (i)
posiadacz odpadów, który prowadzi
dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania
lub transportu odpadów, jest zobowiàzany uzyskaç na t´ dzia∏alnoÊç
oraz (ii) wymagane jest zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ z realizacjà
braku zezwolenia mamy do czynienia w przypadku, gdy: (i) sprawca
nie wystàpi∏ o odpowiednie zezwolenia; (ii) sprawca wystàpi∏ o zezwolenie, ale podjà∏ dzia∏alnoÊç, zanim
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decyzja o udzieleniu zezwolenia
sta∏a si´ ostateczna; (iii) sprawca
nie zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci, mimo
wygaÊni´cia zezwolenia lub na skutek up∏ywu czasu, na jaki zosta∏o
udzielone, bàdê (iv) sprawca nie
zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci, mimo jego
cofni´cia decyzjà ostatecznà bàdê
decyzjà, której nadano rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

✔

WA˚NE!

Ka˝dy, kto dopuszcza si´ pope∏nienia jednego z zachowaƒ okreÊlonych
w przepisie art. 70 Ustawy o odpadach, musi liczyç si´ konsekwencjà
prawnà, w szczególnoÊci w postaci
kary grzywny (bàdê aresztu).

Op∏ata sankcyjna z art. 78
Zgodnie z przepisem art. 78 Ustawy
o odpadach kto, zarzàdzajàc sk∏adowiskiem odpadów, nie dope∏nia
cià˝àcych na nim obowiàzków w zakresie: (i) ustalenia iloÊci odpadów
przed przyj´ciem odpadów na
sk∏adowisko lub (ii) sprawdzenia
zgodnoÊci przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie
przekazania odpadu, lub (iii) utrzymywania i eksploatacji sk∏adowiska
odpadów w sposób zapewniajàcy
w∏aÊciwe funkcjonowanie urzàdzeƒ
technicznych stanowiàcych wyposa˝enie sk∏adowiska odpadów oraz
zachowanie wymagaƒ sanitarnych,
bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
przeciwpo˝arowych, a tak˝e zasad
ochrony Êrodowiska, zgodnie z zatwierdzonà instrukcjà eksploatacji
sk∏adowiska odpadów, lub (iv)
odmowy przyj´cia na sk∏adowisko
odpadów o sk∏adzie niezgodnym
z dokumentami wymaganymi przy
obrocie odpadami lub zezwoleniem,
lub (v) monitorowania sk∏adowiska
odpadów w trakcie jego eksploatacji
i po jej zakoƒczeniu lub prowadzi
monitorowanie niezgodnie z wymaganiami, lub (vi) przesy∏ania uzyskanych wyników monitorowania
sk∏adowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska, lub (vi) powiadamiania
www.dashofer.pl
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wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów
wskazujàcych na mo˝liwoÊç wystàpienia zagro˝eƒ dla Êrodowiska, lub
(vii) 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, podlega karze grzywny
(albo karze aresztu).

✔

WA˚NE!

Sprawcà wykroczenia opisanego
w przepisie art. 78 Ustawy o odpadach
(i tym samym podmiotem, na który
mo˝e byç na∏o˝ona op∏ata sankcyjna)
mo˝e byç tylko osoba zarzàdzajàca
sk∏adowiskiem odpadów.

z tym zwiàzanych istotne znaczenie
ma ponadto przepis art. 162 Kodeksu
wykroczeƒ, który przewiduje mo˝liwoÊç orzeczenia op∏aty sankcyjnej
w postaci kary grzywny w nast´pujàcych sytuacjach: (i) zanieczyszczania gleby lub wody, albo wyrzucaniu do lasu kamieni, Êmieci, z∏omu,
padliny lub innych nieczystoÊci,
albo zaÊmiecania lasu w inny sposób,
bàdê (ii) zakopywania, zatapiania,
odprowadzania do gruntu w lasach
lub w inny sposób sk∏adowania
w lesie odpadów.

orzeczenie nawiàzki jest obowiàzkowe do wysokoÊci równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania,
usuni´cia z lasu, a tak˝e zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e
w razie pope∏nienia wykroczenia
polegajàcego na zanieczyszczaniu
gleby lub wody albo wyrzucaniu do
lasu kamieni, Êmieci, z∏omu, padliny
lub innych nieczystoÊci, albo zaÊmiecania lasu w inny sposób, sàd
mo˝e orzec nawiàzk´.

dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

Sàd musi wówczas orzec nawiàzk´
i mo˝e jà orzec w pe∏nej wysokoÊci
kosztów, która ze wzgl´du na fakt,
i˝ obejmuje koszty rekultywacji,
usuni´cia odpadów z lasu oraz zniszczenia lub neutralizacji odpadów
mo˝e byç bardzo wysoka.
■

§
–

–

Op∏aty sankcyjne
z Kodeksu wykroczeƒ
Z punktu widzenia gospodarowania odpadami oraz op∏at sankcyjnych

!

W przypadku pope∏nienia wykroczenia polegajàcego na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do
gruntu w lasach lub w inny sposób
sk∏adowania w lesie odpadów,

–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, ze zmianami).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeƒ (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 109, poz. 756, ze zmianami).

Temat numeru

Podziemne sk∏adowanie CO2 – koszty, op∏aty i kary
Obecnie w prawodawstwie polskim jest poruszany bardzo wa˝ny
temat, a mianowicie sk∏adowanie dwutlenku w´gla. Temat ten
jest priorytetowy w zwiàzku z koniecznoÊcià transponowania do
polskiego prawa przepisów Unii
Europejskiej dotyczàcych podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla.

Wst´p
23 kwietnia 2009 r. zosta∏a przyj´ta
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego sk∏adowania
dwutlenku w´gla oraz zmieniajàca
Dyrektyw´ Rady 85/337/EWG, Euratom, Dyrektywy Parlamentu Eurowww.dashofer.pl

pejskiego i Rady 2000/60/WE,
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/
WE, 2008/1/WE i Rozporzàdzenie
(WE) nr 1013/2006 (zwane dalej
dyrektywà CCS). Zgodnie z prawem
UE przepisy muszà wejÊç w ˝ycie
do 25 czerwca 2011 r.
Jest to zwiàzane z przyj´ciem przez
Uni´ Europejskà zobowiàzaƒ do
redukcji emisji dwutlenku w´gla,
powstajàcego przy spalaniu paliw
kopalnych, w zwiàzku z próbami
ograniczenia efektu cieplarnianego
i spowolnienia obserwowanych
zmian klimatycznych na kuli ziemskiej. Jest to pierwszy unijny akt
prawny, który reguluje zagadnienia
zwiàzane z geologicznym sk∏adowaniem dwutlenku w´gla. Regula-

cja ma za zadanie ustanowiç ramy
prawne prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie bezpiecznego podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla.
Wychwytywanie CO2

✔

WA˚NE!

Wychwytywanie dwutlenku w´gla
i jego geologiczne sk∏adowanie jest
podawane jako jeden z potencjalnych
sposobów ograniczenia nadmiernej
emisji tego gazu do atmosfery.

Proces sekwestracji geologicznej
dwutlenku w´gla polega na wychwytywaniu go z instalacji przemys∏owych, nast´pnie przetransportowaniu do miejsca sk∏adowania
i zat∏oczeniu do odpowiedniej for-
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macji geologicznej w celu trwa∏ego
przechowania.
Technologia wychwytywania dwutlenku w´gla oraz jego izolacji
w formacji geologicznej zwana jest
powszechnie technologià CCS (technologia wychwytu i sk∏adowania
dwutlenku w´gla – Carbon Capture
and Storage – CCS.
WejÊcie w ˝ycie zmian do Ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze b´dzie
si´ wiàzaç z powo∏aniem i dzia∏aniami podmiotu podleg∏ego lub
nadzorowanego, któremu minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
powierzy wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z przejmowaniem odpowiedzialnoÊci za podziemne sk∏adowiska dwutlenku w´gla. W celu
sfinansowania dzia∏aƒ podmiotu –
Krajowego Administratora Podziemnego Sk∏adowania CO2 (KAPS
CO2) zostanà wykorzystane op∏aty
za sk∏adowanie gromadzone w funduszu oraz utworzony subfundusz
podziemnego sk∏adowania CO2 w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Na subfunduszu b´dà gromadzone
Êrodki wp∏acane przez przedsi´biorców na poczet zabezpieczenia
finansowego.
Zabezpieczenie finansowe
Zabezpieczenie b´dzie si´ sk∏ada∏o z dwóch cz´Êci:
1) zwrotnej – pokrywajàcej koszty
likwidacji sk∏adowiska i 20-letniego monitoringu oraz ewentualnych kosztów dzia∏aƒ naprawczych przed przekazaniem
odpowiedzialnoÊci,
2) bezzwrotnej – pokrywajàcej
koszty 30-letniego monitoringu
sk∏adowiska po przej´ciu odpowiedzialnoÊci przez paƒstwo
wraz z kosztami ewentualnych
dzia∏aƒ naprawczych oraz
wszelkich dzia∏aƒ, koniecznych
w przypadku niewywiàzania si´
przedsi´biorcy z obowiàzków
wynikajàcych z koncesji.
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✔

WA˚NE!

Ca∏kowite uwi´zienie CO2 w górotworze mo˝e nastàpiç po okresie
100-1000 lat i jest to okres, który
b´dzie wymaga∏ prowadzenia monitoringu o malejàcej intensywnoÊci.
Koszty tego monitoringu b´dà pokrywane ze Êrodków publicznych.

Koncesja
na sk∏adowanie CO2
Koncesj´ na podziemne sk∏adowanie dwutlenku w´gla b´dzie móg∏
uzyskaç przedsi´biorca spe∏niajàcy
wymagania okreÊlone w Ustawie
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W celu uzyskania takiej koncesji,
poza spe∏nieniem wymagaƒ dotyczàcych wniosku o udzielenie koncesji,
przedsi´biorca b´dzie zobowiàzany
do ustanowienia zabezpieczenia
finansowego dzia∏alnoÊci i przedstawienia odpowiedniego dowodu jego
ustanowienia organowi koncesyjnemu. Dowód przedsi´biorca b´dzie
zobowiàzany do∏àczyç do wniosku
koncesyjnego, co b´dzie jednym
z warunków udzielenia koncesji.
Ponadto corocznie, w terminie do
koƒca stycznia, przedsi´biorca b´dzie
zobowiàzany przed∏o˝yç organowi
koncesyjnemu aktualny dowód istnienia przedmiotowego zabezpieczenia. Ustawa b´dzie okreÊlaç form´,
zakres oraz sposób ustanowienia
omawianego zabezpieczenia finansowego.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy
CCS zabezpieczenie finansowe ma
na celu umo˝liwienie wype∏nienia
przez przedsi´biorc´ wszystkich
obowiàzków wynikajàcych z pozwolenia na podziemne sk∏adowanie
dwutlenku w´gla, w tym wymogów
dotyczàcych zamkni´cia sk∏adowiska, obowiàzków po zamkni´ciu
sk∏adowiska oraz rozliczeƒ, w przypadku wystàpienia wycieków dwutlenku w´gla.
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Zabezpieczenie finansowe musi
byç wa˝ne i skuteczne przed rozpocz´ciem zat∏aczania dwutlenku
w´gla do sk∏adowiska, czyli przed
rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci polegajàcej na podziemnym sk∏adowaniu
dwutlenku w´gla.
JednoczeÊnie zabezpieczenie finansowe musi gwarantowaç Êrodki na
dokoƒczenie likwidacji i ewentualne
usuni´cie szkód, w przypadku upad∏oÊci lub likwidacji przedsi´biorcy.
Dodatkowo zak∏ada si´, ˝e z zabezpieczenia finansowego b´dà mog∏y
byç pokryte koszty dzia∏aƒ po
przekazaniu w∏aÊciwemu organowi
odpowiedzialnoÊci za sk∏adowisko.
Przedsi´biorca b´dzie musia∏
zatem ju˝ przed rozpocz´ciem
dzia∏alnoÊci zabezpieczyç Êrodki
finansowe m.in. na:
1) monitorowanie sk∏adowiska,
pokrycie kosztów ewentualnych
dzia∏aƒ zapobiegawczych, zaradczych i naprawczych oraz rozliczenia emisji, w przypadku wycieków dwutlenku w´gla w trakcie
prowadzonej dzia∏alnoÊci,
2) zabezpieczenie roszczeƒ, które
mogà powstaç na skutek wykonywania dzia∏alnoÊci oraz po jej
zakoƒczeniu, a przed przekazaniem odpowiedzialnoÊci,
3) likwidacj´ zak∏adu górniczego,
tj. usuni´cie obiektów zak∏adu
górniczego i likwidacj´ odwiertów, prowadzenie monitoringu
zamkni´tego sk∏adowiska przez
okres minimum 20 lat (do przekazania odpowiedzialnoÊci) oraz
podj´cie ewentualnych dzia∏aƒ
zapobiegawczych, zaradczych
i naprawczych oraz rozliczenia,
w przypadku wycieków dwutlenku w´gla po zamkni´ciu
sk∏adowiska (tj. przez okres min.
20 lat po zamkni´ciu sk∏adowiska do przekazania odpowiedzialnoÊci nad sk∏adowiskiem),
4) prowadzenie dzia∏alnoÊci po
przej´ciu odpowiedzialnoÊci
przez w∏aÊciwy organ, który
mo˝e wyznaczyç do tego celu
www.dashofer.pl
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odpowiedni podmiot podleg∏y
lub nadzorowany (KAPS CO3),
takie jak: monitoring (przez
okres co najmniej 30 lat od przej´cia odpowiedzialnoÊci) oraz
podejmowanie dzia∏aƒ zapobiegawczych, zaradczych, naprawczych i regulowanie zobowiàzaƒ
zwiàzanych z rozliczeniami,
w przypadku wycieków oraz
innych niezb´dnych dzia∏aƒ,
w celu zagwarantowania d∏ugoterminowej stabilnoÊci sk∏adowanego dwutlenku w´gla.
Sprawozdania
z dzia∏alnoÊci
Zgodnie z art. 14 dyrektywy CCS
na przedsi´biorcy, któremu zostanie
udzielona koncesja na podziemne
sk∏adowanie dwutlenku w´gla, b´dzie
spoczywaç obowiàzek sk∏adania
sprawozdaƒ z prowadzonej dzia∏alnoÊci, zawierajàcych w szczególnoÊci
wyniki monitorowania sk∏adowiska,
informacje na temat zastosowanych
technik monitorowania, iloÊç zat∏aczanego dwutlenku w´gla wraz z jego
charakterystykà, inne informacje
istotne dla oceny bezpieczeƒstwa
sk∏adowania dwutlenku w´gla.
Ponadto zgodnie z artyku∏em 20 dyrektywy CCS przedsi´biorca b´dzie
musia∏ zagwarantowaç, w zwiàzku
z przej´ciem odpowiedzialnoÊci za
sk∏adowisko, Êrodki finansowe na
pokrycie koszów m.in. prowadzenia monitoringu (przez okres co najmniej 30 lat od przej´cia odpowiedzialnoÊci) oraz innych niezb´dnych dzia∏aƒ, które b´dà podj´te po
przej´ciu odpowiedzialnoÊci (np.
dzia∏ania zapobiegawcze, zaradcze,
ewentualne dzia∏ania naprawcze,
zobowiàzania zwiàzane z rozliczeniami w przypadku wycieków oraz
wszelkie inne nak∏ady finansowe,
niezb´dne w celu zagwarantowania
d∏ugoterminowej stabilnoÊci sk∏adowanego dwutlenku w´gla). B´dzie
to jeden z warunków przej´cia odpowiedzialnoÊci.

www.dashofer.pl
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e po przej´ciu
odpowiedzialnoÊci przedsi´biorca
b´dzie móg∏ zostaç pociàgni´ty do
odpowiedzialnoÊci za szkody (w tym
odpowiedzialnoÊci finansowej).

Op∏aty
Op∏ata za dzia∏alnoÊç polegajàcà na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu
struktur geologicznych pod kàtem
podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla oraz podziemnym jego
sk∏adowaniu w 60% b´dzie stanowi∏a dochód gminy, na terenie której
b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç,
a w 40 % dochód NFOÂiGW.
Zasady uiszczania i rozliczania
odpowiedniej op∏aty b´dà tak samo
uregulowane w Prawie geologicznym i górniczym, jak dla innych
dzia∏alnoÊci. Zaproponowano przyj´cie stawki w wysokoÊci 5,06 z∏/ton´
CO2 – za podziemne sk∏adowanie
dwutlenku w´gla (jak za sk∏adowanie odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne w Pgg) i stawki
w wysokoÊci 105,81 z∏/km2 z tytu∏u
poszukiwania albo rozpoznawania
struktur geologicznych dla podziemnego sk∏adowania dwutlenku
w´gla (jak dla poszukiwania z∏ó˝
pozosta∏ych kopalin, których z∏o˝a
sà obj´te w∏asnoÊcià górniczà).
Wymienione stawki op∏at b´dà podlegaç corocznej zmianie, stosownie
do Êredniorocznego wskaênika cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na dany rok kalendarzowy.
Op∏ata dodatkowa w ustawie stanowi kar´ dla przedsi´biorcy za wykonywanie dzia∏alnoÊci z ra˝àcym
naruszeniem warunków okreÊlonych w koncesji. Tym przepisom
b´dzie podlegaç równie˝ podziemne
sk∏adowanie dwutlenku w´gla oraz
poszukiwanie i rozpoznawanie
struktur geologicznych pod kàtem
podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla.

WysokoÊç op∏aty dodatkowej w tym
przypadku b´dzie stanowiç pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty dla sk∏adowanego dwutlenku w´gla (stawka
obowiàzujàca w dniu wszcz´cia post´powania; opisana w ust. 5.2.35),
pomno˝onej przez iloÊç sk∏adowanego w ten sposób gazu (jak dla
podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji i sk∏adowania odpadów w Pgg).
Kary za brak koncesji
Omawiana dzia∏alnoÊç, która b´dzie
wykonywana bez koncesji, b´dzie
podlegaç op∏acie podwy˝szonej,
która w tym przypadku b´dzie naliczana jako dwustukrotna stawka
op∏aty dla sk∏adowanego dwutlenku
w´gla (stawka obowiàzujàca w dniu
wszcz´cia post´powania), pomno˝ona przez iloÊç sk∏adowanego gazu
(jak dla podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
i sk∏adowania odpadów w Pgg).
Zaproponowano w ustawie obj´cie dzia∏alnoÊci z zakresu podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla
nast´pujàcymi uregulowaniami
karnymi:
1) w przypadku pope∏nienia przest´pstwa w postaci wyrzàdzenia znacznej szkody w mieniu
lub powa˝nej szkody w Êrodowisku podczas wykonywania
dzia∏alnoÊci bez wymaganej
koncesji lub z naruszeniem
okreÊlonych w nich warunków
– kara pozbawienia wolnoÊci
do lat 3,
2) w przypadku sprowadzenia
bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa znacznej szkody w mieniu
lub powa˝nej szkody w Êrodowisku podczas wykonywania
dzia∏alnoÊci, o której mowa
w pkt 1 – kara grzywny albo ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2,
3) w przypadku nieumyÊlnego
dopuszczenia si´ czynów okreÊlonych powy˝ej (pkt 1 i 2 – kara
grzywny albo ograniczenia wol-
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noÊci, albo pozbawienia wolnoÊci
do roku),
4) w przypadku pope∏nienia wykroczenia w postaci wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganej koncesji lub z naruszeniem
okreÊlonych w nich warunków
– kara aresztu albo grzywny,
5) w przypadku pope∏nienia wykroczenia w postaci wykonywania lub dozorowania robót
geologicznymi lub kierowania
pracami wymienionymi w pkt 4,

bez wymaganych do tego kwalifikacji – kara grzywny,
6) w przypadku pope∏nienia wykroczenia w postaci wykonywania robót geologicznych lub
z naruszeniem okreÊlonych w nim
warunków w celach innych ni˝
poszukiwanie i rozpoznawanie
struktur geologicznych pod
kàtem podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla albo podziemne sk∏adowania dwutlenku
w´gla, a tak˝e niezawiadomie-

nia w∏aÊciwych organów o zamiarze rozpocz´cia wykonywania robót geologicznych – kara
grzywny.
Zgodnie z za∏o˝eniami do podziemnego sk∏adowania dwutlenku w´gla
b´dzie mia∏ zastosowanie dotychczasowy model orzekania, w przypadku odpowiedzialnoÊci karnej
oraz z tytu∏u wykroczeƒ w zakresie
geologii i górnictwa.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Konkurs „Zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej”
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej og∏oszenie konkursu
planowane jest na prze∏omie
stycznia i lutego 2010 roku. Realizacja programu ma si´ przyczyniç do spe∏nienia przez Polsk´
wymogów wynikajàcych ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.

Wspomniane zobowiàzania dla
Polski wynikajà z:
➢ Protoko∏u Kioto z dnia 15 lipca
1998 r. (ratyfikowanego 13 grudnia 2002 r.).
➢ Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
➢ Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywnoÊci koƒcowego
wykorzystania energii oraz us∏ug
energetycznych.
Do prawa polskiego transponowane b´dà w szczególnoÊci przez:
➢ Ustaw´ z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.
o zmianie Ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2007 r. Nr 191,
poz. 1373).
➢ Ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi.
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➢ Ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880, z póên. zm.).
Termomodernizacjà ma byç obj´tych oko∏o 1000 obiektów, a iloÊç
zaoszcz´dzonej energii w wyniku
realizacji projektów ma wynieÊç
2 300 00 GJ/rok (650 000 MWh/rok).
Dzi´ki takiej oszcz´dnoÊci szacuje
si´, ˝e ograniczy si´ emisj´ CO2
o 250 000 ton rocznie.
Podstaw´ prawnà do udzielenia
rzeczowego dofinansowania stanowià: Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
oraz Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji.

✔

WA˚NE!

Pomoc publiczna udzielana b´dzie
zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy
publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie Êrodowiska.

Bud˝et programu
Bud˝et programu „Zarzàdzanie
energià w budynkach u˝ytecznoÊci
publicznej” ma byç ustalony na
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kwot´ 1 066 mln z∏, w tym 400 mln z∏
ze Êrodków pochodzàcych z transakcji sprzeda˝y jednostek AAU
(Assigned Amount Unit, jednostki
przyznanej emisji CO2 w systemie
ONZ) oraz 666 mln z∏ ze Êrodków
NFOÂiGW.
Prognozowane
wydatkowanie bud˝etu
1. Dotacje z Systemu Zielonych
Inwestycji (GIS).
Nazwa programu priorytetowego:
„Program dla przedsi´wzi´ç w zakresie oszcz´dzania energii – zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej”.
Ârodki
ze sprzeda˝y AAU
Bud˝et programu priorytetowego
(dane w mln z∏) – Êrodki ze sprzeda˝y AAU:
➢ 2010 rok
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 100.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 50.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 50.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 0.
www.dashofer.pl
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➢ 2011 rok

2. Po˝yczki inwestycyjne ze Êrodków NFOÂiGW.

zaƒ z poz. I w 2011 roku – 83.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 83.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 0.
➢ 2011 rok
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 334.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 167.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 167.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 0.
2012
rok
➢
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 166.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 83.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 83.
➢ Razem
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 666.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 250.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 333.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 83.

Nazwa programu priorytetowego:
„Program dla przedsi´wzi´ç w zakresie oszcz´dzania energii – zarzàdzanie energià w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej”.

Okres wdra˝ania programu to lata
2010-2012, tak samo, jak alokacja
bud˝etu, która ma si´ rozpoczàç
w styczniu 2010 roku. P∏atnoÊç ma
nastàpiç do 31 grudnia 2013 roku.

I. Planowana alokacja bud˝etu
– 200.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 100.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 100.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 0.
➢ 2012 rok
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 100.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku – 50.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 0.
➢ Razem
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 400.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2011 roku –
150.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2012 roku –
200.
Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2013 roku – 50.

Ârodki NFOÂiGW
Bud˝et programu priorytetowego
(dane w mln z∏) – Êrodki NFOÂiGW:
➢ 2010 rok
I. Planowana alokacja bud˝etu
– 166.
II. Planowane wyp∏aty zobowiàzaƒ z poz. I w 2010 roku – 0.
Planowane wyp∏aty zobowiàwww.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Termin sk∏adania wniosków zostanie
wyznaczony 60 dni od daty og∏oszenia naboru wniosków.

Formy do finansowania
Dofinansowanie mo˝e nastàpiç
w formie dotacji lub po˝yczki. Je˝eli
chodzi o dofinansowanie w formie

po˝yczki, to mo˝e wynieÊç do 30%
kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia, natomiast dofinansowanie
w formie po˝yczek inwestycyjnych
bez mo˝liwoÊci umorzenia na nast´pujàcych warunkach:
➢ Sta∏e oprocentowanie: 5,5%
w skali roku.
➢ Okres finansowania: do 15 lat
od pierwszej wyp∏aty.
➢ Okres karencji: karencja w sp∏acie rat kapita∏owych liczona od
daty wyp∏aty ostatniej transzy
po˝yczki, ale nie d∏u˝sza ni˝
18 miesi´cy od daty zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia.
➢ WysokoÊç po˝yczki: 50% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia to 10 mln z∏.
Koszty kwalifikowane
Zakres kosztów kwalifikowanych
mo˝e dotyczyç inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków
u˝ytecznoÊci publicznej, w tym
zmiany wyposa˝enia obiektów
w urzàdzenia o najwy˝szych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywnoÊci energetycznej,
zwiàzanych bezpoÊrednio z prowadzonà termomodernizacjà obiektów.
B´dà to koszty poniesione na realizacj´ przedsi´wzi´cia, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w okresie od 1 stycznia 2010
roku do 31 grudnia 2013 roku:
1. Koszt kwalifikowany do dofinansowania ze Êrodków po˝yczkowych:
➢ koszt nabycia lub produkcji
nowych wartoÊci trwa∏ych,
w tym:
– budynki i budowle (niezb´dny jest bezpoÊredni
zwiàzek mi´dzy nabytymi
budynkami i budowlami,
a celem projektu), zak∏ady
i maszyny,
– narz´dzia, sprz´t i urzàdzenia,
– infrastruktura techniczna
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zwiàzana z nowà inwestycjà, gdzie budowa infrastruktury technicznej rozumiana jest jako instalacje
wewn´trzne obiektu technologicznego, po∏àczenia
mi´dzy obiektami technologicznymi a urzàdzeniami, drogami, zapleczem
technologicznym, itp.,
➢ koszt monta˝u i uruchomienia wartoÊci trwa∏ych,
➢ koszt zakupu materia∏ów
i robót budowlanych, pod
warunkiem, ˝e sà one ÊciÊle
zwiàzane z celami projektu
obj´tego pomocà,
➢ nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, wiedzy
technicznej, technologicznej,
organizacyjnej czy zarzàdczej,
niechronionej patentami,
➢ koszty nadzoru.
2. Koszt kwalifikowany do dofinansowania ze Êrodków dotacyjnych:
➢ koszt nabycia lub produkcji
nowych wartoÊci trwa∏ych,
w tym:
– narz´dzia, sprz´t i urzàdzenia,

– zak∏ad i maszyny,
– infrastruktura techniczna
zwiàzana z nowà inwestycjà, gdzie budowa infrastruktury technicznej rozumiana jest jako instalacje
wewn´trzne obiektów technologicznych,
koszt
monta˝u i uruchomie➢
nia wartoÊci trwa∏ych,
➢ koszt zakupu materia∏ów
i robót budowlanych, pod
warunkiem, ˝e sà one ÊciÊle
zwiàzane z celami projektu
obj´tego pomocà,
➢ koszty nadzoru.

✔

WA˚NE!

Beneficjentami mogà staç si´ podmioty podejmujàce realizacj´ przedsi´wzi´ç z zakresu oszcz´dzania energii
– zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej.

Przedsi´wzi´cia wspierane
w ramach programu
Rodzaje przedsi´wzi´ç, które b´dà
wspierane w ramach programu, to
inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci
publicznej, w tym zmiany wypo-

sa˝enia obiektów w urzàdzenia
o najwy˝szych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywnoÊci
energetycznej, zwiàzanych bezpoÊrednio z prowadzonà termomodernizacjà obiektów, w szczególnoÊci:
➢ ocieplenie obiektu,
➢ wymiana okien,
➢ wymiana drzwi zewn´trznych,
➢ wymiana oÊwietlenia na energooszcz´dne,
➢ przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianà êród∏a
ciep∏a),
➢ wymiana systemów wentylacji
i klimatyzacji,
➢ przygotowanie dokumentacji
technicznej dla przedsi´wzi´cia,
➢ systemy zarzàdzania energià
w budynkach,
➢ wykorzystanie technologii odnawialnych êróde∏ energii.
Transfer Êrodków b´dzie mo˝liwy
po otrzymaniu faktur dokumentujàcych realizacj´ poszczególnych etapów przedsi´wzi´cia (tzw. „kamieni
milowych”), zapisanych w harmonogramie realizacji.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Sprzeda˝ Jednostek Kioto
W zwiàzku z faktem, ˝e Polska,
dzi´ki blisko 30% redukcji emisji
dwutlenku w´gla w latach 1990-2005, ma jednà z najwi´kszych
nadwy˝ek tzw. jednostek Kioto,
czyli zezwoleƒ na emisj´ dwutlenku w´gla, sprzedawanych
w ramach systemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych, szacuje
si´, ˝e na sprzeda˝y Jednostek
Polska mog∏aby zarobiç nawet
6 mld dolarów, które by∏yby przeznaczone na finansowanie przedsi´wzi´ç sprzyjajàcych ochronie
Êrodowiska.
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Wst´p
Jednostka Kioto, nazywana te˝
Jednostkà AAU (Assigned Amount
Unit), zezwala sygnatariuszom na
emisj´ 1 tony dwutlenku w´gla. Protokó∏ z Kioto jest uzupe∏nieniem
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework
Convention on Climate Change).
Jest to mi´dzynarodowe porozumienie dotyczàce przeciwdzia∏ania
globalnemu ociepleniu. Zosta∏ wynegocjowany na konferencji w Kioto
w grudniu 1997. Traktat wszed∏
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w ˝ycie 16 lutego 2005 roku, trzy
miesiàce po ratyfikowaniu go przez
Rosj´ 4 listopada 2004 roku.
Postanowienia
Protoko∏u z Kioto
Na mocy postanowieƒ protoko∏u
kraje, które zdecydowa∏y si´ na jego
ratyfikacj´, zobowiàza∏y si´ do
redukcji do 2012 roku w∏asnych
emisji o wynegocjowane wartoÊci,
zestawione w za∏àczniku do protoko∏u (co najmniej 5% poziomu
emisji z 1990 r. – art. 3 ust. 1) dwutlenku w´gla, metanu, tlenku azotu,
www.dashofer.pl
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HFC i PFC – gazów powodujàcych
efekt cieplarniany.

dwutlenku w´gla i niestety raczej
nie b´dzie co sprzedawaç.

W przypadku niedoboru bàdê nadwy˝ki emisji tych gazów, sygnatariusze umowy zobowiàzali si´ do
zaanga˝owania si´ w „wymian´
handlowà”, polegajàcà na odsprzeda˝y lub odkupieniu limitów od
innych krajów.

U˝ycie we wst´pie do artyku∏u czasu
przesz∏ego nie jest przypadkiem.
Ze wzgl´du na d∏ugotrwa∏y proces
legislacyjny ustawy koniecznej do
zbywania Jednostek Kioto przez
Polsk´ prawdopodobnie utraciliÊmy
mo˝liwoÊç podpisania kilku bardzo
korzystnych umów sprzeda˝y.

✔

WA˚NE!

Je˝eli protokó∏ z Kioto zostanie w pe∏ni
wprowadzony w ˝ycie, to przewiduje
si´, na skutek jego postanowieƒ,
redukcj´ Êredniej temperatury globalnej mi´dzy 0,02°C a 0,28°C do
2050 roku.

Kilka miesi´cy temu Ukraina podpisa∏a korzystnà umow´ sprzeda˝y
Jednostek AAU z Japonià, dzi´ki której wzbogaci∏a si´ o 300 mln euro – jak
trafnie opisywa∏y to ukraiƒskie gazety,
„Premier wzi´∏a miliony z powietrza”.

Jak to si´ sta∏o, ˝e Polska ma tak
du˝à nadwy˝k´? Zgodnie z protoko∏em z Kioto wszystkie paƒstwa
mia∏y obowiàzek ograniczyç emisj´
dwutlenku w´gla o kilka procent,
w porównaniu ze stanem z roku 1989.
Rok bazowy, od którego Polska ma
ograniczaç swoje emisje gazów
cieplarnianych, to rok transformacji,
upadku komunizmu i co si´ z tym
wià˝e – ci´˝kiego przemys∏u oraz
cz´Êci elektrowni, które emitowa∏y
ogromne iloÊci gazów cieplarnianych (cel redukcyjny z Protoko∏u
z Kioto dla Polski to 6%). Redukcje
emisji w Polsce wynikajà wi´c
w du˝ej mierze z restrukturyzacji
gospodarczej, a nie z inwestycji
w czyste technologie energetyczne.
Jak wspomniano powy˝ej, Polska
zredukowa∏a emisje a˝ o 30%. Z tego
powodu powsta∏y du˝e nadwy˝ki
jednostek AUU, które teraz mo˝e
sprzedaç krajom, które ze zobowiàzaƒ si´ nie wywiàza∏y.

Ustawa o systemie
zarzàdzania emisjami
gazów cieplarnianych
i innych substancji

✔

WA˚NE!

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ONZ-towski
system uprawnieƒ do emisji dwutlenku w´gla (tzw. AAU’s) powsta∏
na mocy Protoko∏u z Kioto i funkcjonuje niezale˝nie, równolegle do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

W tym ostatnim Polska dosta∏a niewielkà iloÊç uprawnieƒ do emisji
www.dashofer.pl

D∏ugo oczekiwana Ustawa o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
wesz∏a w ˝ycie dopiero 18 wrzeÊnia
2009 r. Kwestia Jednostek Kioto
zosta∏a uregulowana w Rozdziale 6.
wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim
Jednostki Kioto mogà byç wykorzystywane do wype∏nienia zobowiàzania do redukcji emisji gazów
cieplarnianych, wynikajàcego z Protoko∏u z Kioto, mogà byç przedmiotem mi´dzynarodowego obrotu,
a tak˝e mogà byç przenoszone na
kolejny okres rozliczeniowy, z wyjàtkiem jednostek poch∏aniania.
Mi´dzynarodowy obrót jednostkami
Kioto ma byç prowadzony zgodnie
z postanowieniami Protoko∏u z Kioto
oraz decyzjami Konferencji Stron
Konwencji Klimatycznej, s∏u˝àcej
jako spotkanie Stron Protoko∏u
z Kioto.
Obrót, o którym mowa powy˝ej,
nast´puje zgodnie z ustawà, na
podstawie umowy zawieranej mi´dzy Polskà a paƒstwem uprawnionym lub upowa˝nionym przez to
paƒstwo podmiotem.

Krajowy oÊrodek ma przedk∏adaç
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska informacje i dane dotyczàce oszacowania liczby jednostek
przyznanej emisji, które mogà zostaç
zbyte.
Szacowanie iloÊci
jednostek
Przy szacowaniu iloÊci jednostek
przyznanej emisji bierze si´ pod
uwag´ informacje dotyczàce:
➢ przewidywanej ca∏kowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym
2008-2012,
➢ ca∏kowitej rzeczywistej krajowej
emisji gazów cieplarnianych
dost´pnej za ostatni rok,
➢ ca∏kowitej rzeczywistej emisji
z instalacji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji dost´pnej za
ostatni rok,
➢ liczby jednostek przyznanej
emisji przeznaczonych do zamiany na uprawnienia do emisji
przyznawane instalacjom w ramach wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji,
➢ liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do zamiany
na jednostki redukcji emisji dla
projektów wspólnych wdro˝eƒ
realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
➢ poziomu Krajowej rezerwy
Jednostek Kioto,
➢ przewidywanej liczby jednostek
przyznanej emisji przeznaczonych do przeniesienia na kolejny
okres rozliczeniowy,
➢ wielkoÊci popytu i poda˝y jednostek przyznanej emisji na
rynku mi´dzynarodowym,
➢ dotychczasowej liczby zbytych
jednostek przyznanej emisji.
Krajowy system
zielonych inwestycji
Na mocy ustawy powsta∏ tak˝e Krajowy system zielonych inwestycji.
W ramach systemu Êrodki uzys-
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kane ze zbycia w latach 2009-2012
jednostek przyznanej emisji sà
przeznaczane na dofinansowanie
realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Programów lub projektów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska,
w szczególnoÊci z ograniczeniem
lub unikaniem krajowej emisji
gazów cieplarnianych, poch∏anianiem lub sekwestracjà dwutlenku w´gla (CO2). Majà one
byç realizowane w obszarach:
➢ poprawy efektywnoÊci energetycznej w ró˝nych sektorach gospodarki,
➢ poprawy efektywnoÊci wykorzystania w´gla, w tym
zwiàzanej z czystymi technologiami w´glowymi,
➢ zamiany stosowanego paliwa
na paliwo niskoemisyjne,
➢ unikania lub redukcji emisji
gazów cieplarnianych w sektorze transportu,
➢ wykorzystania odnawialnych
êróde∏ energii,
➢ unikania lub redukcji emisji
metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie
w przemyÊle wydobywczym,
gospodarce odpadami i Êciekami oraz w gospodarce rolnej, a tak˝e przez wykorzystywanie do produkcji energii,
➢ dzia∏aƒ zwiàzanych z sekwestracjà gazów cieplarnianych,
➢ innych dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów
cieplarnianych lub poch∏aniania dwutlenku w´gla (CO2)

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data opublikowania: 20.11.2009 r.
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
górnych i dolnych granic stawek op∏at eksploatacyjnych na rok 2010.
■ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu odpadów na
rok 2010.
■ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
wysokoÊci stawek nale˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdowych dróg wodnych
oraz Êluz i pochylni na rok 2010.
■

oraz adaptacji do zmian klimatu,
➢ prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii oraz
zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych Êrodowisku,
➢ dzia∏alnoÊci edukacyjnej,
w tym prowadzenia szkoleƒ
wspomagajàcych wype∏nianie krajowych zobowiàzaƒ
wynikajàcych z Protoko∏u
z Kioto.
2. Dzia∏aƒ adaptacyjnych do zmian
klimatu.
3. Innych dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà powietrza.
Podsumowanie
W zwiàzku z tym, ˝e powy˝sze
uregulowania ju˝ obowiàzujà, Rzàd
stara si´ nadrobiç stracony czas –
9 listopada podpisano pierwszà

umow´ na sprzeda˝ jednostek emisji.
Zosta∏a ona podpisana w trakcie
szczytu polsko-hiszpaƒskiego w Sopocie, z udzia∏em premierów: Donalda
Tuska i Jose Luisa Zapatero. Umow´
zawarto mi´dzy Ministrem Ârodowiska Polski, Maciejem Nowickim,
a Josue Tanakà, dyrektorem pionu
klimatycznego Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju, w obecnoÊci
Ministra Ârodowiska Hiszpanii.
Formalnym nabywcà polskich
uprawnieƒ do emisji dwutlenku
w´gla jest w∏aÊnie Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, dzia∏ajàcy
w imieniu rzàdu Hiszpanii.
Umowa przyniesie Polsce 25 mln
euro na ochron´ klimatu i wsparcie
wdra˝ania pakietu energetyczno-klimatycznego. Polska chce sprzedaç
kolejne porcje swojej nadwy˝ki innym krajom – rozmowy sà ju˝ prowadzone z Irlandià i Japonià.
■
Krzysztof Choromaƒski
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