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Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
grudniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o przyj´tych przez Rad´ Ministrów projektach i za∏o˝eniach aktów prawnych,
a tak˝e o przesuni´ciu terminu odroczenia p∏atnoÊci podwy˝szonej op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska.

www.dashofer.pl

16 listopada Rada Ministrów
przyj´∏a projekt Rozporzàdzenia
w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.

Rozporzàdzenie to stanowi realizacj´ art. 400q ust. 7 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
Êrodowiska.
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Projekt rozporzàdzenia okreÊla:
1) tryb przekazywania projektu
rocznego planu finansowego
Narodowego Funduszu,
2) wzór i termin sporzàdzania oraz
tryb przekazywania rocznych

7)
8)

planów finansowych wojewódzkich funduszy,
tryb sporzàdzania i przekazywania informacji o prognozowanych
przychodach i kosztach Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy,
tryb sporzàdzania planu finansowego Narodowego Funduszu
w uk∏adzie zadaniowym,
rodzaje kosztów wchodzàcych
w koszty dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy,
zasady zwi´kszania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu rezerwowego,
wymagania dotyczàce sprawozdawczoÊci,
zasady przekazywania Êrodków
paƒstwowym jednostkom bud-

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku
naszym sta∏ym i nowym Czytelnikom sk∏adamy najserdeczniejsze
˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci, szcz´Êcia w ˝yciu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej!
Redakcja miesi´cznika „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
Polecam równie˝ artyku∏ z dzia∏u Porady
prawne, omawiajàcy op∏aty za udost´pnianie informacji o Êrodowisku.
Tematem numeru jest Krajowy system
zielonych inwestycji.
W dziale Finanse przeczytajà Paƒstwo
o planach NFOÂiGW na najbli˝sze miesiàce oraz o tym, czy uda si´ uzyskaç
Êrodki unijne na inwestycje w przysz∏ym roku.
Zach´cam do zapoznania si´ równie˝
z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e
informacje zawarte w tym numerze

spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à
si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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˝etowym na dochody bud˝etu
paƒstwa w celu dofinansowania
zadaƒ z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez te jednostki.
Roczne plany finansowe
Roczne plany finansowe funduszy
wojewódzkich majà byç przekazywane do 30 listopada ka˝dego roku.
Wyjàtkowo do 7 stycznia 2011 r.
powinny zostaç przekazane roczne
plany na rok 2011. Roczne sprawozdania finansowe NFOÂiGW i funduszy wojewódzkich b´dà badane
przez podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych.
Narodowy Fundusz oraz jego wojewódzkie odpowiedniki b´dà przekazywaç ministrowi finansów sprawozdania z wykonania rocznych
planów finansowych w terminie do
25 kwietnia po roku sprawozdawczym. ¸àcznie ze sprawozdaniami

nale˝y przekazaç organom cz´Êç
opisowà wykonania planowanych
przychodów i kosztów.
Koszty i zyski funduszy
W projekcie rozporzàdzenia wyszczególniono pozycje stanowiàce
koszty dzia∏alnoÊci Narodowego
Funduszu i innych funduszy. Zgodnie z przepisami NFOÂiGW fundusze
wojewódzkie wypracowany zysk
netto majà przeznaczaç na fundusz
statutowy oraz fundusz rezerwowy.
Rezerwa celowa
Zosta∏y równie˝ okreÊlone regu∏y
przekazywania przez Narodowy
Fundusz i fundusze wojewódzkie
Êrodków do bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ realizowanych
przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe. Do tego celu ma byç wykorzystana rezerwa celowa tworzona
w bud˝ecie paƒstwa.

Rezerwa celowa, tworzona corocznie
w wysokoÊci odpowiadajàcej kwocie Êrodków przekazywanych przez
NFOÂiGW i wojewódzkie fundusze,
b´dzie przeznaczona na wydatki paƒstwowych jednostek bud˝etowych
zwiàzane z zadaniami z zakresu
ochrony Êrodowiska. Mechanizm ten
b´dzie obowiàzywaç od 1 stycznia
2011 r.
W bie˝àcym roku jednostki b´dà
otrzymywaç dofinansowanie na
dotychczasowych zasadach, czyli
bezpoÊrednio na swoje rachunki.
Ârodki na pokrycie rezerwy celowej
na wydatki paƒstwowych jednostek
bud˝etowych realizujàcych zadania z zakresu ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej b´dà ujmowane
w planach finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich
funduszy na rok 2011.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Za∏o˝enia do projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
Za∏o˝enia do projektu Ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zosta∏y
przyj´te przez Rad´ Ministrów
16 listopada.

Projekt ma na celu uszczelnienie
systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych i u∏atwienie
przedsi´biorcom realizacji ustawowych obowiàzków. Obecnie system

nie jest skuteczny i nie gwarantuje
faktycznego osiàgania poziomów
odzysku i recyklingu, wymaganych
w dyrektywie w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych.

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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Za∏o˝enia do projektu
Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi okreÊla:
➢ wymagania stawiane opakowaniom wprowadzonym do obrotu,
➢ zasady post´powania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, w tym obowiàzki wprowadzajàcych produkty w opakowaniach,
➢ zasady ustalania i pobierania
op∏aty produktowej, jako sankcji
za nieuzyskanie poziomów odzysku i recyklingu.
Odzysk i recykling
odpadów
opakowaniowych
Jednà z zasadniczych regulacji w projektowanej ustawie b´dzie na∏o˝enie na przedsi´biorców wprowadzajàcych na rynek produkty w opakowaniach obowiàzku poddawania
odzyskowi, w tym recyklingowi,
odpadów opakowaniowych. W ustawie zostanà okreÊlone docelowe poziomy odzysku i recyklingu, które
przedsi´biorca b´dzie musia∏ osiàgnàç do 2014 roku. Natomiast rozporzàdzenie b´dzie okreÊlaç poziomy
dla poszczególnych lat do 2014 r.

✔

WA˚NE!

Przedsi´biorca b´dzie móg∏ spe∏niç
swoje obowiàzki samodzielnie lub
przez organizacj´ odzysku opakowaƒ.

Takie rozwiàzanie pozwoli wybraç
najbardziej uzasadniony organizacyjnie i ekonomicznie dla danego
przedsi´biorcy sposób zapewnienia
wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu.
Wymagania dla opakowaƒ
W projekcie zostanà okreÊlone wymagania, jakie powinny spe∏niaç
wprowadzane do obrotu opakowania.
Celem tego zapisu jest zmniejszenie
wp∏ywu na Êrodowisko opakowaƒ
i odpadów, które z nich powstajà.
www.dashofer.pl

Rozwiàzania w tym zakresie b´dà
zawieraç zakaz wprowadzania na
rynek opakowaƒ, w których ∏àczna
zawartoÊç kadmu, o∏owiu, rt´ci
i chromu przekracza 100 ppm/kg.
W drodze rozporzàdzenia Minister
Ârodowiska okreÊli rodzaje opakowaƒ zwolnionych z tego obowiàzku.
Op∏ata recyklingowa
Zak∏ada si´, aby torebki foliowe by∏y
obcià˝one specjalnà op∏atà recyklingowà, nak∏adanà na produkujàcych, importerów oraz wewnàtrzwspólnotowych nabywców tego
rodzaju torebek.
Stawki op∏at b´dà zale˝eç m.in. od
masy torebek (od 0,05 kg do 0,14 kg)
i wyra˝one zostanà jako procent
ceny netto 1 kg torebek foliowych
(maksymalna stawka tej op∏aty:
50% ceny netto 1 kg torebek).
W drodze rozporzàdzenia ministra
Êrodowiska, wydanego w porozumieniu z ministrem gospodarki, na podstawie odpowiednich analiz, zostanà
ustalone szczegó∏owe stawki op∏aty
recyklingowej. Przy okreÊlaniu stawki
minister b´dzie bra∏ pod uwag´:
➢ negatywne oddzia∏ywanie na
Êrodowisko odpadów opakowaniowych powsta∏ych z torebek
foliowych,
➢ koszty ich zagospodarowania,
➢ mas´ jednostkowà torebek,
➢ wzrost Êrednioroczny wskaênika
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´tego w ustawie
bud˝etowej za rok poprzedni.
Ârodki pochodzàce z op∏aty recyklingowej by∏yby przekazywane do
Urz´du Marsza∏kowskiego, a nast´pnie przeznaczane na selektywne
zbieranie odpadów opakowaniowych
oraz edukacj´ ekologicznà, dotyczàcà
selektywnego zbierania i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Projektowane rozwiàzanie nie spowoduje ca∏kowitego zakazu stosowania torebek foliowych i rozwià-

zanie nie spowoduje powstania
dodatkowych kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
jednostki handlowe. Zaproponowana
przez Ministerstwo Ârodowiska
op∏ata wp∏ynie na cen´ finalnà torebki foliowej, co mo˝e przyczyniç
si´ do zmniejszenia ich u˝ycia i tym
samym zmniejszenia iloÊci powstajàcych z nich odpadów.

✔

WA˚NE!

Planuje si´, ˝e nowe przepisy dotyczàce op∏aty recyklingowej wejdà
w ˝ycie w 2015 roku.

Zwolnienia z obowiàzków
wynikajàcych z ustawy
Ustawowe obowiàzki w zakresie
uzyskania wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu nie b´dà dotyczy∏y przedsi´biorców, którzy
produkty w opakowaniach wywieêli
za granic´.
Planowane jest tak˝e zwolnienie
z obowiàzków okreÊlonych przepisami projektowanej ustawy przedsi´biorców, którzy wprowadzajà
do obrotu produkty w opakowaniach, których masa nie przekroczy
w danym roku kalendarzowym 1 Mg.
U∏atwi to tym przedsi´biorcom
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej i jednoczeÊnie nie wp∏ynie
znaczàco na osiàgane przez Polsk´
poziomy odzysku i recyklingu.
Organizacje odzysku
Projekt przewiduje na∏o˝enie na organizacje odzysku obowiàzku przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich
przychodów, pochodzàcych z przyj´tego obowiàzku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Wydatki poniesione na ten cel b´dà
musia∏y zostaç udokumentowane.
Organizacje odzysku równie˝ b´dà
musia∏y w swojej nazwie dodaç
wyraz „opakowaƒ”. Pozwoli to wy-
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Wszystko w jednym
miejscu

projekt b´dzie obejmowaç swym
zakresem wszystkie zagadnienia
zwiàzane z gospodarkà opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
które obecnie regulowane sà przez
dwie ustawy.

dach opakowaniowych oraz cz´Êç
postanowieƒ Ustawy z dnia 11 maja
2001 roku o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz op∏acie produktowej o depozytowej. ■

Aby u∏atwiç przedsi´biorcom realizacj´ ustawowych obowiàzków,

Zastàpi on Ustaw´ z dnia 11 maja
2001 roku o opakowaniach i odpa-

Redakcja

ró˝niç je spoÊród innych organizacji
odzysku, dzia∏ajàcych na podstawie odr´bnych przepisów.

AktualnoÊci
JakoÊç powietrza – za∏o˝enia do zmiany Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska
16 listopada Rada Ministrów przyj´∏a za∏o˝enia do projektu Ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw, stanowiàcy transpozycj´
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakoÊci
powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (CAFE).

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z póên. zm.) dla
stref, w których zosta∏ przekroczony
poziom dopuszczalny, powi´kszony
o margines tolerancji, marsza∏ek
województwa przedstawia do zaopiniowania w∏aÊciwym starostom
projekt uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza, majàcego
na celu osiàgni´cie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu.
CzynnoÊci tej dokonuje si´ w terminie 12 miesi´cy od dnia otrzymania
wyników oceny poziomów substancji
w powietrzu i klasyfikacji stref.
Do tej pory programy zosta∏y przygotowane dla 85 stref, czyli 50%
spoÊród wszystkich 170 stref w skali
ca∏ego kraju.
Przekroczenia
Ostatnia ocena jakoÊci powietrza
za 2009 r. wykaza∏a przekroczenia
w 100 strefach na obszarze kraju.
Przekroczenia stwierdzone zosta∏y

4

w 79 strefach ze wzgl´du na py∏
PM10, 4 – benzenu, 2 – dwutlenku
azotu, 1 – tlenku w´gla, 1 – niklu,
73 – benzo(a)pirenu oraz 6 – ozonu.

wzi´cia, zmierzajàce do osiàgni´cia
norm jakoÊci powietrza w zakresie
py∏u PM2,5 oraz pozosta∏ych zanieczyszczeƒ.

Prawo w Polsce powinno
ju˝ obowiàzywaç

Programy ochrony
powietrza i plany
krótkoterminowe

Zgodnie z postanowieniem Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakoÊci powietrza
i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE) Polska by∏a zobowiàzana
do jej transpozycji w terminie do
dnia 11 czerwca 2010 r.
Dostosowanie regulacji krajowych
do postanowieƒ Dyrektywy CAFE
nastàpi przede wszystkim przez
zmian´ Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska, a tak˝e zmian´ obowiàzujàcych przepisów Ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Za∏o˝enia do ustawy
Ustawa okreÊla m.in. sposób post´powania w przypadku przekroczeƒ
norm jakoÊci powietrza, aby zapewniç ochron´ ˝ycia i zdrowia ludzi.
OkreÊla te˝ dzia∏ania s∏u˝àce ochronie Êrodowiska zgodnie z zasadà
zrównowa˝onego rozwoju, a tak˝e
konieczne do podj´cia przedsi´-
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WIOÂ, jako organ administracji
zespolonej, podleg∏ej wojewodzie,
b´dzie nadzorowa∏ przygotowanie
i wykonanie programów ochrony
powietrza i planów krótkoterminowych w zakresie dotrzymania terminu
realizacji ww. czynnoÊci. B´dzie
tak˝e sprawowa∏ kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià starosty, wójta, prezydenta miasta, burmistrza w zakresie
wykonywania zadaƒ okreÊlonych
w programach. WIOÂ b´dzie móg∏
wydawaç zalecenia pokontrolne.
Za opracowanie projektu programu
ochrony powietrza ma odpowiadaç
zarzàd województwa (a nie marsza∏ek województwa). Zarzàd, realizujàc program, musi uzgadniaç go
z innymi dokumentami planistycznymi oraz strategicznymi (m.in.
wojewódzkimi programami ochrony
Êrodowiska oraz regionalnymi programami operacyjnymi) w celu zapewnienia ich spójnoÊci.
Nadzorowanie przygotowaƒ i wykonanie programów ochrony powietrza
oraz planów dzia∏aƒ krótkoterminowych b´dzie nale˝a∏o do wojewody.
www.dashofer.pl

Nr 12/2010
Wójt, burmistrz, prezydent miasta
i starosta b´dà zobowiàzani do wydania opinii w ciàgu miesiàca od
otrzymania projektu uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza.
Sejmik województwa w ciàgu 15 miesi´cy ma okreÊliç (w drodze uchwa∏y)
program ochrony powietrza.
W strefach, w których istnieje ryzyko
przekroczenia poziomów alarmowych oraz poziomu docelowego lub

dopuszczalnego substancji w powietrzu, wprowadzane b´dà tzw.
plany dzia∏aƒ krótkoterminowych.
Kary za brak programów
i planów
Kary za brak przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza
oraz planów dzia∏aƒ krótkoterminowych b´dà wynosiç od 10 do 500
tysi´cy z∏otych.

WysokoÊç kary b´dzie ustalana przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska. Wp∏ywy z kar b´dà
przekazywane do NFOÂiGW i wykorzystywane jako dodatkowe êród∏o
finansowania przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza
oraz planów dzia∏aƒ krótkoterminowych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Termin p∏acenia kary za zrzucanie Êcieków zostanie odroczony
Sejm przyjà∏ poprawki Senatu
dotyczàce nowelizacji Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska. Termin p∏atnoÊci kary za zrzucanie
Êcieków zostanie przesuni´ty.

Za wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi ponoszone sà op∏aty,
których wysokoÊç zale˝y od rodzaju substancji zawartych w Êciekach i ich iloÊci oraz rodzaju Êcieków. W przypadku przekroczenia
lub naruszenia warunków korzystania ze Êrodowiska wodnego, naliczane sà administracyjne kary pieni´˝ne.
Jednak termin p∏atnoÊci naliczanych
zobowiàzaƒ mo˝e byç odroczony
na okres niezb´dny do przeprowadzenia przedsi´wzi´cia zmierzajàcego do usuni´cia przyczyn ich
ponoszenia.

✔

WA˚NE!

Warunkiem jest, aby dane przedsi´wzi´cie zosta∏o uj´te w zapisach
Krajowego programu oczyszczania
Êcieków komunalnych (KPOÂK).

Prowadzona sprawozdawczoÊç
z realizacji przedsi´wzi´ç uj´tych
w KPOÂK oraz informacje od gmin
i przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych, wskazujà na opóênienia w terminowej realizacji
inwestycji. Opóênienia te spowodowane sà m.in. przewlek∏ymi procewww.dashofer.pl

durami administracyjnymi zmierzajàcymi do przygotowania inwestycji,
d∏ugotrwa∏ymi post´powaniami
przetargowymi, wprowadzeniem
nowych zasad, wymagaƒ i procedur w zakresie ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko, przewlek∏ymi procedurami przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych,
brakiem Êrodków finansowych na
ich realizacj´ oraz obecnym kryzysem gospodarczym.
Jak ju˝ pisaliÊmy w poprzednich
numerach miesi´cznika „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”,
termin odroczenia mia∏ si´ koƒczyç
z dniem 31 grudnia 2010 roku.

✔

WA˚NE!

W przypadku nieosiàgni´cia odpowiedniego efektu ekologicznego,
podmiot odprowadzajàcy Êcieki do
Êrodowiska wodnego ponosi podwy˝szone o 500% op∏aty za wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi.

Skutkiem pobierania podwy˝szonych op∏at za szczególne korzystanie z wód oraz administracyjnych
kar pieni´˝nych mo˝e byç dodatkowe obcià˝enie ludnoÊci korzystajàcej z us∏ug kanalizacyjnych
Êwiadczonych przez te systemy,
w wyniku podwy˝szenia przez us∏ugodawc´ taryf za us∏ugi, a jeÊli oka˝e
si´ to niemo˝liwe, bankructwem

wielu przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych.
Zmiana ustawy
Nowelizacja ustawy ma na celu wyd∏u˝enie czasu na wykonanie inwestycji uj´tej w KPOÂK tak, aby usunàç
przyczyny ponoszenia podwy˝szonych op∏at lub kar administracyjnych. Na odroczenie p∏acenia kar
za korzystanie ze Êrodowiska b´dà
mog∏y liczyç gminy, których inwestycje zosta∏y uj´te w krajowym
programie ochrony Êcieków komunalnych. Jednak konieczne b´dzie
dostosowanie oczyszczalni do wskazanych wymogów ekologicznych
najpóêniej do 31 grudnia 2015 roku.
Zostanie wprowadzona koniecznoÊç prezentowania w∏aÊciwym
organom programu inwestycyjnego
wraz z harmonogramem realizacji
danego przedsi´wzi´cia, z uwzgl´dnieniem etapów jego realizacji nie
d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
Umo˝liwi to zdyscyplinowanie
inwestorów w dà˝eniu do szybkiego zakoƒczenia inwestycji oraz
bie˝àce Êledzenie stanu zaawansowania przedsi´wzi´cia, a co si´ z tym
wià˝e ewentualnego reagowania,
w przypadku jakichkolwiek opóênieƒ w jego realizacji.
■
Redakcja

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 12/2010

5

Nr 12/2010

AktualnoÊci
Lasy Paƒstwowe nie zostanà w∏àczone do sfery finansów
publicznych
3 grudnia br. na 79. posiedzeniu
Sejm RP przyjà∏ projekt nowelizacji
Ustawy o finansach publicznych.
W projekcie nie ma kontrowersyjnych artyku∏ów, zak∏adajàcych w∏àczenie Lasów Paƒstwowych do

sektora finansów publicznych.

Projekt ten zosta∏ skierowany do
Senatu i jeÊli nie zostanà zg∏oszone
poprawki, trafi do podpisu przez
Prezydenta.

8 grudnia br. ma si´ odbyç posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Senatu RP nad tym projektem.
Redakcja

AktualnoÊci
Op∏ata za odpady wydobywcze nie ulegnie zmianom
Jak zapewnia Ministerstwo Ârodowiska, prace trwajàce nad
Ustawà o odpadach nie powinny wp∏ynàç na zmian´ op∏at za
sk∏adowanie odpadów wydobywczych.

Zmiany w zakresie odpadów wydobywczych zaproponowane w za∏o˝eniach do Ustawy o odpadach
spowodujà, ˝e Ustawa z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych b´dzie odwo∏ywa∏a si´ do
przepisów Ustawy o odpadach, zamiast do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska.
Przenoszony do projektu ustawy
o odpadach system op∏at za sk∏adowanie b´dzie obejmowa∏ op∏at´ za
sk∏adowanie odpadów (tzn. op∏at´
zwyk∏à), zaÊ op∏ata podwy˝szona
i administracyjna kara pieni´˝na
zostanà zastàpione op∏atà karnà.

✔

WA˚NE!

Przepisy Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o odpadach wydobywczych zwalniajà
sk∏adowanie odpadów wydobywczych:
➢ oboj´tnych,
➢ innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
➢ niezanieczyszczonej gleby,
z obowiàzku wnoszenia tzw. op∏aty
zwyk∏ej za sk∏adowanie odpadów.

W okresie do 1 maja 2012 r. dotyczy to równie˝ op∏at podwy˝szonych i administracyjnych kar pieni´˝nych. Op∏ata zwyk∏a b´dzie odnosi∏a si´ wy∏àcznie do sk∏adowania
odpadów wydobywczych niebezpiecznych, a op∏ata karna po 1 maja
2012 r. b´dzie obejmowaç wszystkie odpady wydobywcze (zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami Ustawy
o odpadach wydobywczych).
W takim zakresie system op∏at za
sk∏adowanie odpadów, który znajdzie si´ w nowej Ustawie o odpa-

dach, obejmie odpady wydobywcze.
Przeniesienie przepisów z Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska do
nowej Ustawy o odpadach ma na celu
zapewnienie spójnoÊci i przejrzystoÊci legislacji w tym obszarze. Dla
przedsi´biorców z bran˝y wydobywczej nie oznacza to zmian ani
w wysokoÊci op∏at, ani zasad, którym podlegajà ju˝ teraz.
Zaproponowane w za∏o˝eniach do
Ustawy o odpadach zmiany majà
jedynie charakter porzàdkowy i nie
wp∏ynà na istot´ wy∏àczeƒ okreÊlonych w przepisach Ustawy o odpadach wydobywczych. W tym zakresie zostanà zachowane obecnie
obowiàzujàce regulacje, przy czym
op∏aty podwy˝szone oraz administracyjne kary pieni´˝ne b´dà
po∏àczone w jednà kategori´ i nazwane op∏atami karnymi.
■
Redakcja

AktualnoÊci
EkoFundusz koƒczy swojà dzia∏alnoÊç
Po 18 latach EkoFundusz zarzàdzajàcy Êrodkami pochodzàcymi
z zamiany cz´Êci polskiego d∏ugu zagranicznego na inwestycje
w ochronie Êrodowiska koƒczy
swojà dzia∏alnoÊç.

W 1992 roku Minister Finansów
ustanowi∏ Fundacj´ EkoFundusz.

6

Mia∏a ona na celu administrowanie
Êrodkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej (tzw. Êrodkami ekokonwersji). Zosta∏y darowane Polsce
zgodnie z porozumieniem o redukcji
i reorganizacji d∏ugu Rzeczpospolitej Polskiej, które zawarli w 1991
roku przedstawiciele Rzàdu RP
oraz 17 krajów wierzycielskich
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skupionych w Klubie Paryskim.
Do programu ekokonwersji przystàpi∏o szeÊç krajów: USA, Francja,
Szwajcaria, W∏ochy, Szwecja i Norwegia. Ich ∏àczna kontrybucja na rzecz
Fundacji EkoFundusz wynios∏a $573
miliony. Ârodki te stanowi∏y podstawowe êród∏o dochodów Fundacji.
www.dashofer.pl
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Co kwarta∏ przez 18 lat Minister
Finansów przekazywa∏ na konto EkoFunduszu kolejne raty jako sp∏aty
zad∏u˝enia.
Zadaniem Fundacji by∏o finansowanie przedsi´wzi´ç w dziedzinie
ochrony Êrodowiska, które majà nie
tylko istotne znaczenie w skali
regionu czy kraju, ale tak˝e wp∏ywajà na osiàgni´cie celów ekologicznych w skali europejskiej, a nawet
Êwiatowej, uznanych za priorytetowe
przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà.
Statut EkoFunduszu okreÊli∏ pi´ç
sektorów uznanych za dziedziny

priorytetowe. Wnioskodawcy mogli
otrzymaç dotacje na realizacj´ projektów zwiàzanych z ochronà:
➢ powietrza,
➢ wód,
➢ klimatu,
➢ przyrody
oraz zagospodarowaniem odpadów.
Obszar aktywnoÊci w ramach ka˝dego sektora by∏ zaw´˝any stosownie do pilnoÊci potrzeb oraz dost´pnoÊci dojrza∏ych propozycji projektowych.

wyjÊcia Polski z zapaÊci ekologicznej.
W ciàgu 18 lat istnienia Fundacja
wydatkowa∏a blisko 2,5 mld z∏ na
finansowanie projektów zwiàzanych z ekologià.
Prezesem Fundacji w latach 1992-2007 by∏ prof. Maciej Nowicki,
dwukrotny minister Êrodowiska.
Rok 2010 to rok ca∏kowitego sp∏acenia polskiego d∏ugu obj´tego porozumieniem z Klubem Paryskim
i data zakoƒczenia dzia∏alnoÊci EkoFunduszu.
■

EkoFundusz uczestniczy∏ w finansowaniu blisko 1500 projektów dla

Redakcja

AktualnoÊci
Inwestycje w gospodark´ odpadami
Gminy przygotowa∏y inwestycje w gospodark´ odpadami na
1,6 mld z∏. Technologie te majà
uratowaç Êrodowisko.

Zgodnie z przyj´tym przez rzàd projektem ustawy, gminy b´dà mog∏y
ubiegaç si´ o dofinansowanie ze
Êrodków unijnych na tworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów oraz tworzyç te inwestycje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Obecnie szacuje si´, ˝e wp∏ywy z op∏at
wzrosnà w skali kraju do 5 mld z∏.

na 1,6 mld z∏. Dotyczà one modernizacji i budowy nowych zak∏adów
utylizacji odpadów, rozwini´cia systemu selektywnej zbiórki i rekultywacji sk∏adowisk. Ponadto planuje
si´ w najwi´kszych miastach wybudowanie za 6 mld z∏ 11 spalarni
odpadów.
Minister Kraszewski uwa˝a, ˝e
w kraju jest miejsce dla oko∏o oÊmiu
takich inwestycji. Na dofinansowanie unijne z funduszy na lata 2007-2013 mogà liczyç dwa, trzy miasta.
Prywatne firmy równie˝
inwestujà

unijnego) w pierwszy w Polsce ca∏kowicie automatyczny zak∏ad segregacji odpadów. Ma on zostaç uruchomiony w grudniu.
W ostatnich latach firma Mobruk
zainwestowa∏a kilkadziesiàt milionów w cztery zak∏ady przetwarzania
odpadów. W planach ma równie˝
budow´ za ok. 200 mln z∏ trzech
fabryk produkujàcych paliwo alternatywne. Unijnà dotacj´ na swój
projekt pozyska∏ Mobruk oraz Krynicki Recykling, który w Wo∏ominie uruchamia nowà lini´ do recyklingu szk∏a.
■
Redakcja

Inwestycje gmin
Gminy przygotowa∏y ju˝ inwestycje

W grudniu firma ZbyÊ zainwestowa∏a 50 mln (bez dofinansowania

Porady prawne
Nowe op∏aty za udost´pnianie informacji o Êrodowisku
12 listopada 2010 r. Minister
Ochrony Ârodowiska wyda∏ Rozporzàdzenie w sprawie op∏at za
udost´pnianie informacji o Êrodowisku (dalej „Rozporzàdzenie”).

OkreÊla ono szczegó∏owe stawki
op∏at, jakie mogà pobieraç organy
www.dashofer.pl

administracji, w tym jednostki samorzàdu terytorialnego, za udost´pnienie informacji o Êrodowisku, wspó∏czynniki ró˝nicujàce wysokoÊç op∏at,
sposób ich naliczania oraz terminy
i sposób uiszczania. Op∏aty pobierane sà za wyszukiwanie, przekszta∏canie informacji, sporzàdza-

nie kopii dokumentów lub danych
oraz ich przes∏anie.
Co jest p∏atne,
a co bezp∏atne?
Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
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nianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
(dalej „Ustawa”) samo wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu
administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dost´pnym
wykazie jest bezp∏atne.
W rozwiàzaniu tym nale˝y zwróciç
uwag´ na wprowadzenie pewnych
kryteriów bezp∏atnoÊci wyszukiwania i przeglàdania informacji, jakimi
sà dokonanie tego w siedzibie organu
administracji, przez którà nale˝y
rozumieç pomieszczenia organu
zobowiàzanego do zamieszczenia
konkretnej informacji w publicznie
dost´pnym wykazie oraz zamieszczenie wnioskowanej informacji
w publicznie dost´pnym wykazie
prowadzonym przez organ, do którego wp∏ynà∏ wniosek.

✔

WA˚NE!

Oznacza to, ˝e informacje udost´pniane w innej formie ni˝ ich wyszukiwanie lub przeglàdanie, lub czynienie
tego poza siedzibà organu mo˝e mieç
miejsce odp∏atnie.

W art. 27 ust. 1 ustawy okreÊlono
maksymalne stawki op∏at za poszczególne czynnoÊci zwiàzane z wyszukiwaniem i udost´pnianiem informacji o stanie i ochronie Êrodowiska.
Obecnie obowiàzujàce stawki okreÊla
jednak nowe Rozporzàdzenie.

wynosi 5 z∏, je˝eli wymaga wyszukania do dziesi´ciu dokumentów.
Je˝eli informacja wymaga wyszukania wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów, pobiera si´ dodatkowà op∏at´,
mno˝àc 5 z∏ przez liczb´ dodatkowych dokumentów i przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 0,1.
Op∏ata za przekszta∏canie informacji polegajàce na skanowaniu
dokumentów wynosi 0,10 z∏ za ka˝dà
stron´.
Op∏aty za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4), w formie
wydruku lub kserokopii, wynoszà:
1) 0,15 z∏ za stron´ kopii czarno-bia∏ej,
2) 1,5 z∏ za stron´ kopii kolorowej.
Za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku
lub kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera
si´ op∏aty za sporzàdzanie kopii,
mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 2,
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera
si´ op∏aty za sporzàdzanie kopii,
mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 4,
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera
si´ op∏aty za sporzàdzanie kopii,
mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 8,
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera
si´ op∏aty za sporzàdzanie kopii,
mno˝àc je przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 16.

Op∏ata za wyszukiwanie informacji

8

✔

WA˚NE!

Op∏aty pobierane przez organ administracji rzàdowej stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa, natomiast pobierane przez organ administracji samorzàdowej stanowià dochód w∏asny
jednostek samorzàdu terytorialnego.

Termin uiszczania op∏at
Op∏aty za udost´pnienie informacji
o Êrodowisku uiszcza si´ w terminie 14 dni, przez wp∏at´ do kasy, na
rachunek bankowy w∏aÊciwego
organu administracji lub przy odbiorze przesy∏ki. Dodatkowà op∏at´
przy odbiorze przesy∏ki ponosi
równie˝ wnioskujàcy.
Brak uiszczenia op∏aty
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e z ˝adnego
przepisu ustawy nie wynika, jak
powinien zachowaç si´ organ, do
którego nie wp∏yn´∏a nale˝na op∏ata.
Nale˝y wówczas odwo∏aç si´ najprawdopodobniej do art. 20 ust. 1
Ustawy, stanowiàcego, ˝e „odmowa
udost´pnienia informacji o Êrodowisku i jego ochronie nast´puje
w drodze decyzji”.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy
udost´pnienia informacji w formie
elektronicznej, pobiera si´ op∏at´ nie
wy˝szà ni˝ 1,50 z∏ za ka˝dà p∏yt´
CD lub DVD. W razie, gdy wniosek
dotyczy udost´pnienia informacji
na noÊnikach innych ni˝ p∏yta CD
lub DVD, organ, po uzyskaniu zgody
wnioskujàcego, pobiera op∏at´ równà
kosztowi zakupu noÊnika.

Ponadto je˝eli op∏ata za udost´pnienie informacji o stanie i ochronie
Êrodowiska jest zwiàzana z prowadzeniem konkretnego post´powania
administracyjnego, to w sytuacji
braku jej wniesienia organ administracji udost´pniajàcy wnioskowane
informacje zgodnie z regu∏ami
wynikajàcymi z art. 261 § 1 K.p.a.
powinien wyznaczyç termin na uiszczenie tych nale˝noÊci nie krótszy
ni˝ 7 dni, a nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

Za przes∏anie kopii dokumentów
lub danych drogà pocztowà pobiera

Je˝eli w wyznaczonym terminie
nale˝noÊci nie zostanà uiszczone,

WysokoÊç op∏aty
Dopiero za wyszukiwanie informacji,
a tak˝e za przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku,
sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przes∏anie organ
administracji pobiera op∏aty w wysokoÊci odzwierciedlajàcej zwiàzane
z tym uzasadnione koszty. Op∏at nie
pobiera si´, je˝eli wniosek zosta∏
z∏o˝ony przez organ administracji.

si´ op∏at´ w wysokoÊci podanej
w obowiàzujàcym cenniku us∏ug
pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez w∏aÊciwy organ administracji i wnioskujàcego, za przesy∏k´ danego
rodzaju i danej kategorii wagowej.
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podanie podlega zwrotowi lub czynnoÊç uzale˝niona od op∏aty zostanie zaniechana. Organ powinien
jednak za∏atwiç podanie, mimo
nieuiszczenia nale˝noÊci:
1) je˝eli za niezw∏ocznym za∏atwieniem przemawiajà wzgl´dy
spo∏eczne lub wzglàd na wa˝ny
interes strony,

!

2) je˝eli wniesienie podania stanowi czynnoÊç, dla której jest
ustanowiony termin zawity,
3) je˝eli podanie wnios∏a osoba
zamieszka∏a za granicà.
■
Paulina Grabowska

§
–

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska

–

z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
op∏at za udost´pnianie informacji
o Êrodowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 215,
poz. 1415).
Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, ze zm.).

Temat numeru

Krajowy system zielonych inwestycji
W 2009 r. na mocy Ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.
z 2009 r. Nr 130, poz. 1070) zosta∏
utworzony Krajowy system zielonych inwestycji.

W ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji Êrodki uzyskane
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),
2) dzia∏aƒ adaptacyjnych do zmian
klimatu,
3) innych dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà powietrza.

➢
➢
➢

➢
➢

➢

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 go 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) 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.

Obszary realizacji
programów lub projektów

➢

Powy˝sze programy lub projekty
realizowane sà 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

W Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 20 paêdziernika 2009 r.
w sprawie rodzajów programów
i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz.U.

www.dashofer.pl

z dnia 9 listopada 2009 r.) okreÊlone
zosta∏y rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji
w ww. obszarach.

✔

WA˚NE!

Wp∏ywy pochodzàce ze sprzeda˝y
jednostek przyznanej emisji sà przekazywane na wyodr´bniony rachunek
bankowy Narodowego Funduszu,
zwany dalej „Rachunkiem klimatycznym”, natomiast niewykorzystane
w terminie okreÊlonym umowà sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji
Êrodki na dofinansowanie zadaƒ zwiàzanych ze wspieraniem przedsi´wzi´ç realizowanych w ramach programów i projektów obj´tych Krajowym systemem zielonych inwestycji
sà, je˝eli umowa tak stanowi, zwracane na wskazany w tej umowie
rachunek bankowy.

Wp∏ywy pochodzàce ze sprzeda˝y
jednostek przyznanej emisji mogà
byç gromadzone na wyodr´bnionych subkontach w ramach Rachunku
klimatycznego, je˝eli wynika to
z zawartej umowy sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji. Narodowy
Fundusz nie pobiera op∏at za obs∏ug´
Rachunku klimatycznego.
Rada Konsultacyjna
Jako organ doradczy ministra Êrodowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych
inwestycji utworzono Rad´ Konsultacyjnà.
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Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej
nale˝y opiniowanie spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem Krajowego
systemu zielonych inwestycji, w tym
w szczególnoÊci opiniowanie:
1) regulaminu naboru wniosków
o udzielenie dofinansowania ze
Êrodków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym,
2) programów i projektów wst´pnie
zakwalifikowanych do dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
Krajowy operator systemu
zielonych inwestycji
Krajowym systemem zielonych
inwestycji zarzàdza Krajowy operator systemu zielonych inwestycji.
Do zadaƒ Krajowego operatora
nale˝y:
1) organizowanie naboru wniosków
o dofinansowanie ze Êrodków
zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym i ich weryfikacja,
2) sporzàdzanie listy programów
i projektów, które zosta∏y wst´pnie zakwalifikowane do dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,
3) nadzorowanie wdra˝ania i realizacji programów i projektów
oraz ocena uzyskanych przez
nie efektów ekologicznych,
4) przygotowanie i przedk∏adanie
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska raportów wynikajàcych z postanowieƒ umów
o sprzeda˝ jednostek przyznanej emisji,
5) organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów,
6) prowadzenie dzia∏alnoÊci promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie zielonych inwestycji,
7) wprowadzanie do Krajowej bazy
informacji zawartych w raportach i sprawozdaniach, o których
mowa w art. 32 ust. 1,
8) prowadzenie wykazu programów i projektów dofinansowa-
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nych ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,
9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów Êrodków.
Dzia∏alnoÊç Krajowego operatora
systemu zielonych inwestycji finansowana jest ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z umowami sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji.
Zadania Krajowego operatora wykonuje Narodowy Fundusz. Dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
realizacji programów i projektów
dokonuje si´ w formie dotacji, w tym
dotacji przeznaczanych na dop∏aty
do oprocentowania kredytów bankowych oraz dotacji przeznaczanych
na cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytów bankowych.

umów sprzeda˝y jednostek przyznanej emisji, i podaje go do publicznej wiadomoÊci na swojej stronie
internetowej.
Regulamin naboru wniosków zawiera:
1) okreÊlenie podmiotów mogàcych ubiegaç si´ o udzielenie
dofinansowania ze Êrodków
zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym,
2) procedur´ lub procedury wyboru
i kryteria oceny programów
i projektów,
3) terminy sk∏adania wniosków oraz
oceny programów i projektów,
4) wzory formularzy wniosków.
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym mo˝na
sk∏adaç do Krajowego operatora.
Krajowy operator

W zakresie, w którym dofinansowanie programów i projektów stanowi pomoc spe∏niajàcà przes∏anki
okreÊlone w Traktacie ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà albo
pomoc de minimis, do tego dofinansowania stosuje si´ szczegó∏owe
warunki udzielania pomocy.

✔

WA˚NE!

Krajowy operator organizuje i prowadzi w trybie konkursowym nabór
wniosków o udzielenie dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym dla programów lub projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Og∏oszenie o naborze wniosków
i jego warunkach zamieszczane sà
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim
i na stronie internetowej Krajowego
operatora.
Regulamin naboru
wniosków
Krajowy operator ustala regulamin
naboru wniosków, uwzgl´dniajàc
wymagania wynikajàce z zawartych
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Krajowy operator dokona wst´pnego
wyboru programów i projektów do
dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym i zamieÊci na swojej stronie
internetowej:
1) informacj´ o podmiotach, których programy lub projekty zosta∏y wst´pnie zakwalifikowane
do dofinansowania ze Êrodków
zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym, zwanych dalej
„podmiotami”,
2) list´ programów i projektów,
które zosta∏y wst´pnie zakwalifikowane do dofinansowania
ze Êrodków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym,
3) informacj´ o zakresie, sposobie
i warunkach dofinansowania
oraz terminie realizacji programów lub projektów.
Minister Êrodowiska, bioràc pod
uwag´ wyniki naboru oraz opini´
Rady Konsultacyjnej, akceptuje
list´ programów i projektów lub
odmawia w drodze decyzji administracyjnej akceptacji znajdujàcych
www.dashofer.pl
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si´ na liÊcie poszczególnych programów lub projektów.
Podmiot, którego program lub projekt znajdujàcy si´ na liÊcie nie zosta∏
zaakceptowany przez ministra Êrodowiska, mo˝e, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji, z∏o˝yç
wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy do ministra Êrodowiska.
Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie, jest zobowiàzany do:
1) monitorowania osiàgni´tych
efektów zwiàzanych z redukcjà
emisji gazów cieplarnianych
i sporzàdzania raportu okreÊlajàcego osiàgni´te efekty,

2) sporzàdzenia sprawozdania z wydatkowanych Êrodków uzyskanych z Rachunku klimatycznego
oraz post´pów w realizacji programu lub projektu zgodnie z za∏àczonym do umowy harmonogramem.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Unia Europejska – inwestycje Êrodowiskowe w nowej
perspektywie finansowej
W obecnej perspektywie finansowej tylko nieliczne nowe projekty
mogà liczyç na finansowanie.
Wi´kszoÊç Êrodków zosta∏a rozdysponowana. Niestety potrzeby,
jak wynika chocia˝by z Polityki
Ekologicznej Paƒstwa, sà wcià˝
ogromne. W wielu przypadkach
zaspokojenie tych potrzeb nie
b´dzie mo˝liwe bez udzia∏u Êrodków unijnych nowej perspektywy
finansowej 2014-2020. Jednak,
aby taka mo˝liwoÊç si´ pojawi∏a,
dzia∏ania trzeba podejmowaç
ju˝ dziÊ.

Ârodki europejskie dost´pne w obecnej perspektywie finansowej na
projekty Êrodowiskowe sà ju˝ praktycznie w ca∏oÊci rozdysponowane.
Rozdzielone zosta∏y mi´dzy du˝e
projekty umieszczone na listach
projektów kluczowych i te projekty,
które zosta∏y zg∏oszone w dotychczas og∏oszonych konkursach. Czy
to znaczy, ˝e w ciàgu kolejnych lat
nie pojawià si´ ˝adne nowe projekty
Êrodowiskowe? OczywiÊcie nie.
Po pierwsze znaczàca cz´Êç inwestycji, w tym równie˝ Êrodowiskowych, wcià˝ jest realizowana ze Êrodków krajowych. Nie trzeba si´gaç
pami´cià nawet do tych czasów,
kiedy mo˝na by∏o w Polsce realizowaç inwestycje Êrodowiskowe
w ogóle bez Êrodków unijnych.
Nawet dziÊ wi´kszoÊç inwestycji
realizowanych jest ze Êrodków krawww.dashofer.pl

jowych. Zatem mo˝na liczyç, ˝e równie˝ w latach przysz∏ych podmioty
te b´dà inicjowaç projekty oparte
na Êrodkach w∏asnych.

pejskiej w kolejnej perspektywie
finansowej wielu zadaƒ Êrodowiskowych w Polsce nie uda si´ zrealizowaç.

Po drugie zapewne Êrodki te b´dà
uzupe∏niane na rynkach kapita∏owych. Mo˝na zapytaç, czy w przypadku sektora publicznego jest to
mo˝liwe i ewentualnie w jakim
stopniu. W ostatnich miesiàcach trwa
debata dotyczàca nadmiernego zad∏u˝enia sektora publicznego.

Polityka Ekologiczna
Paƒstwa (PEP)

Niestety, dotychczas dyskusja ta ma
ma∏o merytoryczny charakter – wystarczy wspomnieç tylko fakt, ˝e
koncentruje si´ na zad∏u˝eniu bud˝etów samorzàdowych, czyli akurat
na niewielkiej cz´Êci d∏ugu publicznego. Niezale˝nie od tego, jak zakoƒczy si´ ta dyskusja, mo˝na za∏o˝yç,
˝e jeszcze sà pewne niewykorzystane rezerwy. Wystarczy wspomnieç
chocia˝by obligacje przychodowe.
Po trzecie wydaje si´, ˝e wcià˝ nie
do koƒca sà wykorzystane ró˝ne
alternatywne sposoby finansowania,
niezwi´kszajàce d∏ugu publicznego.
Chodzi o Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Ju˝ dziÊ wÊród sektorów,
które rokujà du˝e nadzieje na rozwój tej formy finansowania inwestycji, wymienia si´ sektor odpadowy
i wodociàgowo-kanalizacyjny.
Mimo to dost´pne dane wskazujà, ˝e
bez wsparcia z bud˝etu Unii Euro-

Obecnie najwa˝niejszym krajowym
dokumentem, w którym mo˝na
znaleêç informacje na ten temat,
jest Polityka Ekologiczna Paƒstwa
(PEP) w latach 2009-2012 z perspektywà do roku 2016. Zarówno
w latach 2009-2012, jak i w okresie
2013-2016 w PEP zak∏ada si´ zaanga˝owanie znaczàcych Êrodków
zagranicznych – Êredniorocznie ok.
3 mld z∏otych.

✔

WA˚NE!

Nale˝y podkreÊliç, ˝e obecnie obowiàzujàcy PEP nie uwzgl´dnia nowych za∏o˝eƒ polityki unijnej na lata
2014-2020. Oznacza to, ˝e na dziÊ
nie mamy dokumentu, w którym uaktualnione sà potrzeby finansowe
polityki ekologicznej do 2016 r. i zestawione potrzeby kolejnej czterolatki
2017-2020.

Nawet bez takiego dokumentu
mo˝na stwierdziç, ˝e wszystkie
potrzeby zwiàzane z realizacjà
nowoczesnej polityki ekologicznej
w Polsce nie zostanà zaspokojone
bez wsparcia z unijnego bud˝etu.
Dotyczy to w szczególnoÊci projektów, które trzeba zrealizowaç
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w dziedzinach, którymi rynek kapita∏owy nie b´dzie zainteresowany.
Niestety, znacznà cz´Êç projektów
Êrodowiskowych podejmujemy
wcale nie ze wzgl´du na korzyÊci
finansowe, które przynoszà inwestorom. Cz´sto konieczne jest poniesienie nak∏adów w celu minimalizowania negatywnych skutków
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Czasami trzeba te˝ realizowaç
inwestycje „socjalne”, tzn. takie, na
które korzystajàcych ze Êrodowiska
nie staç. Takie wyjàtki od regu∏ rynku
uznawane sà w systemie spo∏eczno-gospodarczym Unii Europejskiej,
a potwierdzane jest to w obowiàzujàcych w Unii Europejskiej regulacjach prawnych.

wawcze powinny byç prowadzone
ju˝ dziÊ. Chodzi o projekty, których
wartoÊç liczymy w setkach milionów z∏otych, czy wr´cz w miliardach z∏otych. Prace przygotowawcze w przypadku takich projektów
trwajà wiele lat.

✔

UWAGA!

Dodatkowo trzeba w tych kalkulacjach zwiàzanych z harmonogramem uwzgl´dniç fakt, ˝e jeÊli jakaÊ
dziedzina ma byç w ogóle finansowana, to te˝ ju˝ dziÊ potrzebne sà
dzia∏ania lobbingowe. Inaczej mo˝e
si´ okazaç, ˝e na planowane dzia∏anie b´dzie Êrodków za ma∏o, albo
nie b´dzie ich wcale w europejskim
bud˝ecie.

dzieç w takim razie, ˝e jeÊli stanowisko negocjacyjne jest takie, to
raczej nie nale˝y si´ spodziewaç
wi´cej, a raczej mniej – taka jest
podstawowa regu∏a negocjacji. JeÊli
startujemy z jakiegoÊ poziomu, to
póêniej ju˝ tylko trzeba opuszczaç.
Po drugie nasi ludzie w Brukseli
(np. komisarz Lewandowski) na samym poczàtku mówià, ˝e negocjacje
b´dà bardzo ci´˝kie. Pan komisarz
ostatnio mówi∏ te˝, ˝e ∏atwiej
by∏oby, gdybyÊmy wstàpili do Unii
wczeÊniej i ˝e spóêniliÊmy si´ na
du˝e pieniàdze. Bioràc pod uwag´,
˝e czasu nie cofniemy, oznaczaç to
mo˝e tylko jedno: znowu, ˝e raczej
b´dzie mniej, ni˝ byÊmy chcieli.

Realizowane sà ogromne inwestycje
w zakresie oczyszczania Êcieków
komunalnych. Jednak inne dziedziny
ochrony Êrodowiska równie˝ wymagajà dzia∏aƒ zwiàzanych z du˝ymi
nak∏adami finansowymi. Wystarczy
wymieniç chocia˝by gospodark´
odpadowà czy ograniczenie negatywnego wp∏ywu energetyki na
klimat. Nadrobienie zaleg∏oÊci w tych
dziedzinach bez wsparcia z bud˝etu
unijnego mo˝e trwaç jeszcze wiele
dziesi´cioleci, szczególnie bioràc
pod uwag´ bariery dla rozwoju gospodarczego, zwiàzane z obecnym
stanem w tych dziedzinach.

Przyst´pujàc do przygotowanie strategii dzia∏aƒ zwiàzanych z okresem
2014-2020, nale˝y zadaç sobie pi´ç
podstawowych pytaƒ: ILE? NA
CO? GDZIE? JAK? KIEDY?
Ka˝dy podmiot, potencjalny beneficjent Êrodków europejskich przysz∏ego okresu finansowania, musi
odpowiedzieç na te pytania indywidualnie. My mo˝emy si´ zastanowiç, jak sytuacja mo˝e wyglàdaç
z perspektywy ca∏ego sektora finansowego w Polsce. Niestety z ka˝dym kolejnym pytaniem rodzi si´
coraz wi´cej wàtpliwoÊci.

Po trzecie – najwa˝niejsi sponsorzy
mówià, ˝e majà dosyç dawania. Co
prawda w raporcie „Ocena korzyÊci
uzyskiwanych przez Paƒstwa UE-15
w wyniku realizacji polityki spójnoÊci w Polsce – Aktualizacja 2010”
autorzy piszà, ˝e ca∏kowite (tj. bezpoÊrednie i poÊrednie) korzyÊci
uzyskane w latach 2004-2009 przez
kraje UE-15, dzi´ki realizacji polityki
spójnoÊci UE w Polsce, stanowià
kwot´ 4,5 mld euro (17,8 mld z∏)
w cenach z 2008 r., czyli 27 proc.
∏àcznej wartoÊci Êrodków przep∏ywajàcych do Polski w ramach tej
polityki, a w ciàgu pe∏nego okresu
2004-2015 korzyÊci krajów UE-15
wyniosà w sumie 37,8 mld euro
w cenach sta∏ych z 2008 r. – czyli
z ka˝dego euro wydanego na realizacj´ polityki spójnoÊci w Polsce
kraje UE-15 otrzymujà w postaci
dodatkowego eksportu dóbr i us∏ug
z powrotem 36 centów, a je˝eli odliczymy od kosztu ich w∏asne wyp∏aty
w ramach polityki spójnoÊci, to jest
to 46 centów.

JeÊli realne ma byç wykorzystanie
Êrodków unijnych w celu unikni´cia tych zagro˝eƒ, dzia∏ania trzeba
podejmowaç ju˝ teraz. W przypadku
du˝ych projektów, które majà byç
realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020, prace przygoto-

ILE? Na pewno nie wi´cej ni˝
w obecnej perspektywie finansowej.
Skàd ta pewnoÊç? Po pierwsze ze
strony naszych urz´dników mo˝na
us∏yszeç, ˝e w kolejnej perspektywie finansowej potrzebujemy tyle
samo, ile w obecnej. Mo˝na powie-

Nale˝y podkreÊliç, ˝e nie wszyscy
dostajà po równo. Zgodnie z raportem najwi´cej korzystajà w∏aÊnie
Niemcy, którzy nale˝à jednoczeÊnie
do najwi´kszych sponsorów unijnego bud˝etu. W ich przypadku
w przeliczeniu na jednostk´ Êrod-

✔

WA˚NE!

Nale˝y podkreÊliç, ˝e dokonany w obecnej perspektywie finansowej ogromny
wysi∏ek inwestycyjny w zakresie
zmniejszenia negatywnego wp∏ywu
procesów spo∏eczno-gospodarczych
na Êrodowisko naturalne w Polsce
skoncentrowany by∏ przede wszystkim na jednym sektorze.

12

Musimy pami´taç, ˝e podczas, gdy
my w Polsce przede wszystkim
ci´˝ko pracujemy, ˝eby wydaç Êrodki
z obecnej perspektywy finansowej,
w Brukseli trwajà ju˝ zabiegi o zapewnienie Êrodków na lata 2014-2020.
Przygotowanie strategii
dzia∏aƒ zwiàzanych
z okresem 2014-2020
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ków wp∏acanych do wspólnej kasy
1 euro zainwestowane w dofinansowanie projektów unijnych w Polsce
zwróci a˝ 85 centów w postaci
dodatkowych zysków z eksportu.
Czy sponsorów przekonajà nasi
eksperci, którzy wyliczajà, ˝e wi´kszoÊç wydawanych w Polsce pieni´dzy wraca do nich, czy raczej eksperci
z krajów 15, którzy chcà, aby te pieniàdze w ca∏oÊci pozosta∏y na potrzeby krajów sponsorów? Nie mo˝na
przecie˝ zaprzeczyç, ˝e wtedy b´dà
mieli 100 centów z ka˝dego euro.
NA CO? Tu póki co trwa dyskusja
na dokumenty. Mo˝na wymieniaç
ich wiele. Pojawiajà si´ takie opracowywane przez Parlament Europejski czy przez Komisj´.

✔

WA˚NE!

Najwa˝niejszy dokument w tej chwili
to „Europa 2020. Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównowa˝onego
rozwoju sprzyjajàcego w∏àczeniu spo∏ecznemu” (Komunikat KE 3.3.2010).

Na „gie∏dzie” funduszowej zaczynajà krà˝yç mniej lub bardziej
powa˝ne dokumenty ró˝nych grup
lobbingowych. Z ciekawostek mo˝na
wskazaç na stanowisko przedstawicieli przemys∏u meblowego. Mo˝na
zapytaç, co majà meble do Êrodowiska? Jednak majà. Meblarze piszà,
˝e krajowe i unijne systemy wsparcia produkcji energii z wykorzysta-

niem biomasy zagra˝ajà funkcjonowaniu przemys∏u meblarskiego
w Europie. Z danych ekspertów wynika, ˝e energetycy spalajà surowiec meblarski. Ci sami eksperci
twierdzà, ˝e dotychczasowe wykorzystanie tego surowca w meblarskich fabrykach by∏o korzystniejsze
dla Êrodowiska. Nie rozstrzygajàc,
kto ma racj´, dziÊ mo˝na jedynie
byç pewnym, ˝e podobnych dyskusji
us∏yszymy w najbli˝szym czasie
mnóstwo. Jednak, jeÊli polskie interesy w tych dyskusjach nie b´dà
artyku∏owane, to i przy rozdziale funduszy nie b´dà wzi´te pod uwag´.
GDZIE? Kiedy czyta si´ ró˝ne materia∏y, wydaje si´, ˝e wcià˝ mówi
si´ o decentralizacji, czyli mo˝e
jeszcze wi´cej w regionach? JednoczeÊnie niektórzy ekologiczni dzia∏acze mówià o dziesi´ciokrotnym
zwi´kszeniu programu LIFE, czyli
mo˝e wi´cej w Brukseli? To mog∏oby
oznaczaç, ˝e b´dzie mo˝e mniej
w Warszawie.
JAK? To b´dzie wiadomo dopiero,
kiedy rozpocznà si´ prace nad dokumentami programowymi, a powa˝ne przymiarki zacznà si´ po
cz´Êciowej przynajmniej odpowiedzi na pytania poprzednie, a przede
wszystkim na pytanie ILE?
KIEDY? Mo˝e nawet 1 stycznia
2014 roku, pod warunkiem, ˝e Komisja i Parlament b´dà pracowa∏y

w tempie takim, jak przed poprzednim okresem programowania oraz,
˝e polskie instytucje b´dà pracowa∏y szybciej ni˝ przed poprzednim okresem programowania.
Czy to mo˝liwe? JeÊli nie, to pierwsze
pieniàdze nie pojawià si´ szybciej
ni˝ w 2015, 2016 roku.
OczywiÊcie powy˝sze odpowiedzi
na zadane wczeÊniej, podstawowe
pytania dotyczàce okresu 2014-2020
to tylko pierwsza przymiarka do
tematu. Jest wcià˝ wiele niewiadomych. Trzeba na bie˝àco Êledziç
dokumenty opracowane w Brukseli.
JeÊli to mo˝liwe, nale˝y równie˝ braç
udzia∏ w konsultacjach spo∏ecznych poszczególnych dokumentów. Z ka˝dym dniem obraz b´dzie
stawa∏ si´ bardziej kompletny. Im
wi´ksze b´dzie zaanga˝owanie
w temat w kraju, tym wi´ksze b´dà
szanse na korzystne dla Polski rozstrzygni´cia.
W powy˝szym teÊcie pisa∏em przede
wszystkim o tym, co s∏ychaç w sprawie funduszy w Brukseli. To nie
oznacza, ˝e w kraju nic si´ nie dzieje.
Prace koncepcyjne nabierajà tempa
równie˝ w Polsce – szczególnie im
bli˝sza jest prezydencja Polski
w Unii. Od wielu miesi´cy trwa dyskusja na temat polskich dokumentów strategicznych.
■
Krzysztof Chorormaƒski

Finanse
Co nowego w NFOÂiGW w 2011 roku?
Jak co roku, mo˝na by∏o uzyskaç
wiele nowych, ciekawych informacji na temat planów NFOÂiGW
podczas tegorocznych targów
POLEKO. Nie wyglàda na to, ˝eby
w 2011 roku nastàpi∏y rewolucyjne zmiany. Jednak na ostateczny
kszta∏t systemu finansowania
Funduszu w 2011 roku musimy
jeszcze poczekaç.

www.dashofer.pl

Na targi POLEKO 2010 Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przygotowa∏ sporo
informacji odnoÊnie do planów na
najbli˝sze miesiàce. Podobnie jak
w zesz∏ym roku, podana zosta∏a informacja o zupe∏nie nowych dzia∏aniach.
W zesz∏ym roku podano oficjalnie
informacj´ o 45% dop∏atach do

kolektorów s∏onecznych dla osób
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W tym roku Jan Ràczka, Prezes Zarzàdu NFOÂiGW, zapowiedzia∏ nowy program, skierowany
do przedsi´biorców, samorzàdów
wspó∏pracujàcych z nimi, a poÊrednio tak˝e dla klientów indywidualnych – odbiorców ciep∏a, wody
i energii elektrycznej.
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Inteligentne sieci
energetyczne
Inteligentne sieci energetyczne to
program uruchamiajàcy blisko pó∏
miliarda z∏otych na utworzenie
w kolejnych latach w obszarach
pilota˝owych nowoczesnych rozwiàzaƒ, sterujàcych i zarzàdzajàcych zapotrzebowaniem na energi´,
oszcz´dzajàcych energi´, zwi´kszajàcych sprawnoÊç zastosowanych
urzàdzeƒ oraz bezpieczeƒstwo energetyczne.
Jednak poza tym nie zapowiadajà
si´ rewolucyjne zmiany. Wyglàda
na to, ˝e przebudowa systemu finansowania ochrony Êrodowiska nast´puje powoli. Wprowadzane zmiany
sà dobrze przygotowane i skoncentrowane na wybranych kluczowych
obszarach.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e nie
wszystko mo˝na powiedzieç z pewnoÊcià, bo dotychczas nie ma najwa˝niejszych dokumentów, które b´dà
regulowaç dzia∏alnoÊç NFOÂiGW
w 2011 roku. Dokumenty te to lista
programów priorytetowych, zasady
dofinansowania i kryteria wyboru
przedsi´wzi´ç. SpoÊród tych dokumentów na stronie NFOÂiGW mo˝na dotychczas znaleêç jedynie list´
programów priorytetowych i to
w wersji roboczej. Pozosta∏e dokumenty to wersje obowiàzujàce
w 2010 roku.
Programy priorytetowe
JeÊli chodzi o priorytety, to w oparciu o roboczà list´ w przysz∏ym roku
nastàpià jedynie niewielkie zmiany.
W dalszym ciàgu b´dzie dziewi´ç
g∏ównych programów:
1. Ochrona wód.
2. Gospodarka wodna.
3. Ochrona powierzchni ziemi.
4. Geologia i górnictwo.
5. Ochrona klimatu.
6. Ochrona przyrody.
7. Edukacja ekologiczna.
8. Wsparcie realizacji Polityki Eko-
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logicznej Paƒstwa przez Ministra
Ârodowiska.
9. Programy mi´dzydziedzinowe.
Jedynie w dwóch przypadkach
(programy 7 i 8) nastàpi∏y zmiany
nazw programów: program 7. obecnie nazywa si´ „Wspieranie edukacji”,
a 8. „Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze”.
W ramach programu 1. Ochrona
wód planowane sà cztery g∏ówne
dzia∏ania:
1.1. Gospodarka Êciekowa w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Âcieków Komunalnych.
1.2. Zagospodarowanie osadów
Êciekowych (nowe dzia∏anie).
1.3. Wspó∏finansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – gospodarka wodno-Êciekowa.
1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków
oraz pod∏àczeƒ budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego (nowe dzia∏anie).
Znikn´∏o dzia∏anie realizowane w bie˝àcym roku „Zrównowa˝ony rozwój
rejonu rzeki Rospudy”.
W programie 2. Gospodarka wodna jest tylko jedno dzia∏anie:
2.1. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych (dodane zosta∏y w nazwie
dzia∏ania s∏owa: „przebudowa
i odbudowa”).
Nie jest planowane do realizacji dzia∏anie tegoroczne „Ekologiczne formy
transportu – ˝egluga Êródlàdowa”.
W programie 3. Ochrona powierzchni ziemi planowanych jest szeÊç
dzia∏aƒ:
3.1. Gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3.2. Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych.
3.3. Gospodarowanie odpadami
innymi ni˝ komunalne.
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3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja êróde∏
szczególnie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
3.6. Wspó∏finansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi.
W tym programie nie sà planowane
zmiany w stosunku do roku bie˝àcego.
Program 4. Geologia i górnictwo
obejmuje, podobnie jak w roku
bie˝àcym, trzy priorytety:
4.1. Poznanie budowy geologicznej
kraju oraz gospodarki zasobami
z∏ó˝ kopalin i wód podziemnych.
4.2. Energetyczne wykorzystanie
zasobów geotermalnych.
4.3. Zmniejszenie ucià˝liwoÊci wynikajàcych z wydobywania
kopalin.
W programie 5. Ochrona klimatu
planowanych jest siedem dzia∏aƒ:
5.1. Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
5.2. Wspó∏finansowanie opracowania programów ochrony
powietrza i planów dzia∏ania.
5.3. System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment
Scheme).
5.4. Efektywne wykorzystanie
energii.
5.5. Wspó∏finansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku
i efektywnoÊç energetyczna.
5.6. Realizacja przedsi´wzi´ç finansowanych ze Êrodków pochodzàcych z darowizny rzàdu
Królestwa Szwecji.
5.7. Inteligentne sieci energetyczne
(nowe zadanie).
www.dashofer.pl
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Nie jest planowane zadnie „Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz dzia∏alnoÊç
Krajowego oÊrodka bilansowania
i zarzàdzania emisjami”.
9.3.
W programie 6. Ochrona przyrody
przewidywane sà cztery dzia∏ania:
6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu.
6.2. Ochrona i zrównowa˝ony
rozwój lasów.
6.3. Ochrona obszarów cennych
przyrodniczo (nowe dzia∏anie).
6.4. Wspó∏finansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – ochrona przyrody
i kszta∏towanie postaw ekologicznych.
Nowe zadanie 6.3. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo zastàpi∏o
trzy zadania tegoroczne: „Zrównowa˝ony rozwój rejonu Puszczy
Bia∏owieskiej”, „Wspieranie systemu
ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko
i obszarów Natura 2000”, „Wspó∏finansowanie LIFE+”.
Program 7. Edukacja ekologiczna
w przysz∏ym roku nie ma wyszczególnionych zadaƒ.
W roku bie˝àcym jednym z zadaƒ
w ramach programu „Wspieranie
edukacji” by∏o w∏aÊnie zadanie
„Edukacja ekologiczna”, a drugie
zadanie, które w planach nie zosta∏o umieszczone, to „Wspieranie
pozarzàdowych organizacji ekologicznych”.
8. program to Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Paƒstwa
przez Ministra Ârodowiska.
Ostatni 9. program to Programy
mi´dzydziedzinowe. W ramach
tego programu przewiduje si´
dziewi´ç dzia∏aƒ:
9.1. Wspó∏finansowanie LIFE+
(w tym roku dzia∏anie w ramach
programu 6).
9.2. Wspó∏finansowanie IV osi
priorytetowej Programu Opewww.dashofer.pl

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

racyjnego Infrastruktura i Ârodowisko – przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony
Êrodowiska.
Wspó∏finansowanie poprzez
wojewódzkie fundusze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, które uzyska∏y wsparcie
ze Êrodków UE.
Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju.
Wspieranie dzia∏alnoÊci monitoringu Êrodowiska.
Wspieranie dzia∏alnoÊci s∏u˝by
hydrologiczno-meteorologicznej.
Przeciwdzia∏anie zagro˝eniom
Êrodowiska z likwidacjà ich
skutków.
Wspó∏finansowanie opracowania programów ochrony Êrodowiska przed ha∏asem (nowe
dzia∏anie).
Ekologiczne formy transportu
(nowe dzia∏anie).

W przysz∏ym roku nie przewidziane
sà dzia∏ania: „Wspó∏finansowanie
Funduszu ISPA/Funduszu SpójnoÊci w okresie programowania
2000-2006 – ochrona wód, ziemi
i powietrza” i „Dofinansowanie
przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej,
realizowanych przez paƒstwowe
jednostki bud˝etowe”.
Elementy programu
priorytetowego
Ka˝dy program priorytetowy zawiera nast´pujàce elementy:
➢ cel programu,
➢ wskaêniki osiàgni´cia celu,
➢ podstawy prawne dofinansowania,
➢ bud˝et programu,
➢ okres wdra˝ania,
➢ rodzaje beneficjentów,
➢ rodzaje przedsi´wzi´ç,
➢ forma i warunki dofinansowania oraz maksymalny poziom
dofinansowania,
➢ terminy sk∏adania wniosków,
➢ kryteria wyboru,

➢ odnoÊniki do kosztów kwalifikowanych,
➢ odnoÊniki do wzorów wniosków
o dofinansowanie.
Funkcjonowanie NFOÂiGW
JeÊli chodzi o pozosta∏e kwestie zwiàzane z funkcjonowaniem NFOÂiGW,
to mo˝na by∏o dowiedzieç si´ wi´cej
podczas wyk∏adów oraz w rozmowach z przedstawicielami Funduszu.
Prezes, Jan Ràczka, ju˝ pierwszego
dnia szczegó∏owo przedstawi∏ za∏o˝enia nowego programu.
Pani Ma∏gorzata Skucha podczas
konferencji „Finansowanie inwestycji Êrodowiskowych” przedstawi∏a prezentacj´ „NFOÂiGW jako
szczególny element systemu finansowania inwestycji Êrodowiskowych w Polsce”.
Pani Prezes przypomnia∏a podstawowe instrumenty dofinansowania:
➢ dotacje,
➢ po˝yczki z mo˝liwoÊcià umorzenia,
➢ dop∏aty do odsetek od kredytów.
Jako nowoÊci w prezentacji zosta∏y
wskazane:
➢ cz´Êciowa sp∏ata rat kredytów
bankowych,
➢ dop∏aty do oprocentowania obligacji,
➢ cz´Êciowy wykup obligacji,
➢ po˝yczki na zachowanie p∏ynnoÊci finansowej.
Podczas konferencji zorganizowanej przez redakcj´ „Funduszy Europejskich”: „Wsparcie inwestycji
srodowiskowych – finansowanie,
procedura, alternatywne êród∏a
wsparcia” zaprezentowany zosta∏
wyk∏ad Pani Marii Milewskiej,
Kierownika Zespo∏u ds. Banków
w NFOÂiGW, „Program dofinansowania przez NFOÂiGW inwestycji
w kolektory s∏oneczne”. Podczas prezentacji przekazane zosta∏y aktualne
informacje na temat programu.
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Zmiany w programie
priorytetowym
Mo˝na by∏o dowiedzieç si´ m.in.,
jakie zmiany w programie priorytetowym planowane sà na 2011 rok.
Planuje si´:
➢ obj´cie dop∏atami kosztów instalacji kolektorów s∏onecznych,
wykorzystywanych równie˝ do
wspomagania zasilania w energi´ innych odbiorników ciep∏a,
➢ wy∏àczenie z programu jedynie
odbiorców ciep∏a z miejskiej sieci
cieplnej, s∏u˝àcego do podgrzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej,
➢ doprecyzowanie kwestii zwiàzanych z dysponowaniem budynkiem mieszkalnym w budowie.
Podane zosta∏y te˝ informacje na
temat kolejnych naborów wniosków banków:
➢ II nabór wniosków banków –
I kwarta∏ 2011 – Alokacja Êrodków na dotacje – 61,9 mln z∏.
➢ III nabór wniosków banków –
31 stycznia 2013 – Alokacja Êrodków na dotacje – 100 mln z∏.
W oparciu o dane z wniosków
o dotacje na kolektory s∏oneczne

podane zosta∏y nast´pujàce informacje:
1) Wnioski w bankach: liczba 2 006;
kwota kredytów: 27,3 mln z∏.
2) Umowy kredytu: liczba 1 659;
kwota kredytów: 22,6 mln z∏.
3) Wnioski w NFOÂiGW: liczba
740; kwota kredytów 10,0 mln z∏.
4) Âredni koszt zakupu 1 m2 kompletnej instalacji kolektorów –
2 283 z∏.
5) Ârednia powierzchnia zainstalowanych kolektorów – 5,85 m2.
6) Ârednia kwota dotacji – 5 875 z∏.
7) Zastàpione êród∏o energii:
a) w´giel kamienny – 34%,
b) gaz ziemny – 33%,
c) energia elektryczna – 25%.
Jako zalety programu Pani Kierownik wskaza∏a nast´pujàce kwestie:
➢ pierwszy program skierowany
do indywidualnych osób, realizowany na terenie ca∏ej Polski
(oddzia∏y banków, banki spó∏dzielcze),
➢ mo˝liwoÊç wyboru przez beneficjenta najkorzystniej oferty
dostawcy kolektora, wykonawcy,
banku,
➢ promowanie kolektorów z certyfikatem jakoÊci,

➢ krótki okres na uzyskanie dotacji,
➢ mo˝liwoÊç wczeÊniejszej sp∏aty
kredytu bez dodatkowych kosztów,
➢ bardzo du˝e zainteresowanie
programem.
Do s∏abych stron nale˝y zaliczyç:
➢ bardzo ró˝ny poziom wiedzy
pracowników bankowych na
temat procedur i programu,
➢ brak ujednolicenia metod akredytacji i certyfikacji instalatorów ma∏ych systemów OZE,
➢ czasowy brak na terenie Polski
akredytowanej jednostki uprawnionej do oceny jakoÊci kolektorów.
Miejmy nadziej´, ˝e jeszcze przed
koƒcem bie˝àcego roku poznamy
szczegó∏y funkcjonowania NFOÂiGW
w 2011 roku. Opierajàc si´ o dost´pne dziÊ informacje, nie nale˝y
si´ spodziewaç zbyt du˝ych zmian
w stosunku do rozwiàzaƒ obowiàzujàcych w 2010 roku.
■
Krzysztof Choromaƒski
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