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Szanowni Czytelnicy!
Przekazuj´ Paƒstwu kolejny numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Z tego numeru dowiedzà si´ Paƒstwo
o nowych projektach ustaw przygotowywanych w ostatnim czasie. Mi´dzy innymi
dowiedzà si´ Paƒstwo o nowym programie
pomocowym w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie Êrodowiska. W serwisie omawiamy tak˝e temat projektowanych zmian
w prawie energetycznym i zwiàzanymi

www.dashofer.pl
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29 marca 2007 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
wzoru raportu wojewódzkiego
zawierajàcego informacje o zakresie
korzystania ze Êrodowiska oraz sposobu jego przedstawiania (Dz.U. Nr 45,
poz. 294). W za∏àczniku do rozporzàdzenia w poszczególnych dzia∏ach mo˝na znaleêç wzory raportów.

W dziale 2. dotyczàcym poboru wód:
➢ Tabela A. Pobór wody podziemnej.
➢ Tabela B. Pobór wody podziemnej ze zbiorników wód podziemnych.
➢ Tabela C. Pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej.
➢ Tabela D. Pobór morskich wód
wewn´trznych.
W dziale 3. Odprowadzanie Êcieków:
➢ Tabela A. Odprowadzanie Êcieków do wód.
➢ Tabela B. Odprowadzanie Êcieków do ziemi.

W dziale 1. dotyczàcym emisji zanieczyszczeƒ do powietrza:
➢ Tabela A. Zestawienie wielkoÊci
emisji zanieczyszczeƒ z poszczególnych rodzajów instalacji.
➢ Tabela B. Prze∏adunek benzyn
silnikowych.
➢ Tabela C. Procesy spalania paliw
w kot∏ach o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW opalanych
w´glem kamiennym, koksem,
drewnem lub paliwem gazowym,
dla których nie jest wymagane
pozwolenie.
➢ Tabela D. Procesy spalania paliw
w instalacjach innych ni˝ wymienione w tabeli C.

29 marca 2007 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terminów, w których podmiot
posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania jest zobowiàzany
do przedstawienia wyników badaƒ,
informacji, danych, ocen oraz
kart charakterystyki substancji
aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin

z tym faktem nowymi stawkami op∏aty
zast´pczej.

zrobiç, aby otrzymaç dofinansowanie
z FOGR.

Na uwag´ zas∏uguje równie˝ artyku∏
dotyczàcy ustawie o zabieganiu szkodom
w Êrodowisku i ich naprawie. Ten, jak
i wczeÊniej wymienione tematy znajdà
Paƒstwo w dziale AktualnoÊci.

Dzi´kuj´ za nades∏ane przez Paƒstwa
propozycje tematów oraz pytania. W dalszym
ciàgu czekam na Paƒstwa opinie i komentarze oraz kolejne pytania, na które nasi eksperci z przyjemnoÊcià udzielà odpowiedzi.

Zach´cam tak˝e do lektury pozosta∏ych artyku∏ów niniejszego numeru.
Omawiamy w nich m.in. obowiàzki
przedsi´biorców w zakresie gospodarki
odpadami oraz kontynuujemy temat
z poprzedniego numeru, dotyczàcy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym
numerze piszemy o tym, co nale˝y

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer
Aleksandra Morawiec
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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.
Micha∏ Kuliƒski, prawnik. 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. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.

Czerwone certyfikaty
18 paêdziernika 2006 r. Rada Ministrów przyj´∏a m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne. Ta nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji
w oparciu o zapotrzebowanie na
ciep∏o u˝ytkowe na wewn´trznym rynku energii.
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(Dz.U. Nr 50, poz. 333). OkreÊlone
terminy zawarto w za∏àczniku do
niniejszego rozporzàdzenia.
Z dniem og∏oszenia, czyli 30 marca
2007 r., wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wymiarów i okresów ochron-

nych organizmów morskich oraz
szczegó∏owych warunków wykonywania rybo∏ówstwa morskiego.
Rozporzàdzenie okreÊla m.in. rodzaj
i liczb´ narz´dzi po∏owowych oraz
ich konstrukcj´, sposób prowadzenia po∏owów i wielkoÊç dopuszczalnego przy∏owu oraz sposób oznakowania narz´dzi po∏owowych. ■

Nowe prawo
Projekt Rozporzàdzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego
w zakresie regionalnej pomocy
publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie Êrodowiska.
Niniejszy projekt rozporzàdzenia,
b´dàcy nowelizacjà Rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2006 r. w sprawie ustanowienia
programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej
na niektóre inwestycje w ochronie Êrodowiska (Dz.U. Nr 246,
poz. 1795), dokonuje jedynie rozszerzenia katalogu inwestycji ochrony
Êrodowiska tak, aby obejmowa∏ on
wszystkie dziedziny ochrony Êrodowiska. W projekcie rozporzàdzenia § 1 pkt 1 programu regionalnej

pomocy publicznej na inwestycje
ochrony Êrodowiska zosta∏ uzupe∏niony o inwestycje dotyczàce
gospodarki odpadami w zakresie:
➢ sk∏adowania odpadów,
➢ zagospodarowania odpadów powsta∏ych w wyniku demonta˝u
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
oraz dotyczàce gospodarki wodno-Êciekowej w zakresie:
➢ zaopatrzenia w wod´,
➢ poprawy stanu bezpieczeƒstwa
istniejàcych urzàdzeƒ wodnych.
W § 1 pkt 2 zosta∏y wyszczególnione równie˝ rodzaje inwestycji,
jakie b´dà wspierane w ramach pomocy udzielanej na podstawie programu pomocy regionalnej.
■

AktualnoÊci
Projektowane zmiany w prawie
energetycznym i nowa op∏ata zast´pcza
✔

WA˚NE!
Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, przy maksymalnym ograniczeniu strat przesy∏u
i transformacji, gdzie wytworzone
ciep∏o mo˝e byç u˝ywane na potrzeby systemów centralnego ogrzewania lub na potrzeby technologiczne,
natomiast wygenerowana energia
elektryczna mo˝e byç wykorzystywana na potrzeby w∏asne wytwórcy
lub sprzedawana do sieci energetycznych, lub innym odbiorcom.
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Projekt wprowadza formu∏´ czerwonych certyfikatów, czyli rynkowy mechanizm wsparcia produkcji
energii elektrycznej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciep∏a.
Rozwiàzanie to jest bardzo zbli˝one
do opisanego powy˝ej mechanizmu
zielonych certyfikatów dla energii
elektrycznej wytwarzanej ze êróde∏
odnawialnych. Obowiàzek uzyskania i przedstawienia do umorzenia
prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki okreÊlonej iloÊci Êwiadectw
www.dashofer.pl
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pochodzenia z kogeneracji na∏o˝ony
b´dzie na przedsi´biorstwa energetyczne sprzedajàce energi´ elektrycznà odbiorcom koƒcowym. Równie˝ prawa majàtkowe wynikajàce
ze Êwiadectw pochodzenia b´dà
zbywalne i b´dà podlegaç obrotowi
na Towarowej Gie∏dzie Energii.
Inna op∏ata zast´pcza
w kogeneracji
Inaczej ni˝ dla energii ze êróde∏ odnawialnych okreÊlona b´dzie op∏ata
zast´pcza, której uiszczenie stanowi
drugi sposób wype∏nienia obowiàzku. Po pierwsze wype∏nienie

obowiàzku wià˝e si´ z dwoma
rodzajami Êwiadectw pochodzenia
z kogeneracji oraz odpowiadajàcym
im dwóm wysokoÊciom op∏aty zast´pczej. Wprowadzono dwa rodzaje
Êwiadectw pochodzenia, aby umo˝liwiç specjalne preferencje dla
ma∏ych jednostek kogeneracyjnych, tj. o mocy poni˝ej 1 MW lub
opalanych paliwami gazowymi.
Op∏ata zast´pcza, która ma bezpoÊredni wp∏yw na cen´ praw majàtkowych na gie∏dzie, jest wy˝sza
dla ww. jednostek kogeneracyjnych wymagajàcych szczególnego
wsparcia.

Dla kogeneracji op∏ata zast´pcza
b´dzie co roku okreÊlana przez prezesa URE w granicach okreÊlonych
ustawà na podstawie Êredniej ceny
sprzeda˝y energii elektrycznej na
rynku konkurencyjnym. Obrót energià elektrycznà i Êwiadectwami pochodzenia umo˝liwiajàcymi udokumentowanie wywiàzania si´ z na∏o˝onego przez prawo obowiàzku sà
od siebie niezale˝ne. Jest to rozwiàzanie upraszczajàce mo˝liwoÊç
wywiàzania si´ z ustawowego obowiàzku przez podmioty zobowiàzane, jak i rozliczanie tego obowiàzku
przez Prezesa URE.
Paulina Grabowska
Aplikant radcowski

AktualnoÊci
Zapobieganie szkodom w Êrodowisku i ich naprawa
Ustawa o zapobieganiu szkodom
w Êrodowisku i ich naprawie
zosta∏a uchwalona przez Sejm
dnia 7 marca 2007 r. Ustawa ta
ma na celu transpozycj´ dyrektywy 2004/35/WE w sprawie
odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrzàdzonym Êrodowisku. Zgodnie z dyrektywà, transpozycja ta
powinna zostaç dokonana do
dnia 30 kwietnia 2007 r. – takà
te˝ dat´ swojego wejÊcia w ˝ycie
wskazuje uchwalona ustawa.
OdpowiedzialnoÊç
przewidziana ustawà
OdpowiedzialnoÊç przewidziana
w ustawie (i transponowanej przez
nià dyrektywie) jest odpowiedzialnoÊcià publicznoprawnà, którà
w warunkach prawa polskiego
mo˝na nazwaç odpowiedzialnoÊcià administracyjnà. Ustawa nie
wp∏ywa wi´c na dotychczasowe
zawarte w polskim prawie regulacje dotyczàce odpowiedzialnoÊci
cywilnej i karnej za szkody w Êrodowisku.
www.dashofer.pl

Nie wp∏ywa ona tak˝e i nie narusza
wi´kszoÊci zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià Êrodków administracyjnoprawnych, takich jak przewidziane w ustawie Prawo ochrony
Êrodowiska op∏aty podwy˝szone
i kary administracyjne, czy te˝
sankcje polegajàce na wstrzymaniu
eksploatacji instalacji lub cofni´ciu
posiadanego pozwolenia.

dzialnoÊcià odszkodowawczà (zwiàzanà z obowiàzkiem naprawienia
szkody) i prewencyjnà (zwiàzanà
z obowiàzkiem zapobie˝enia szkodzie).
Definicja szkody

Zakres ustawy

WA˚NE!
✔
Ustawa definiuje szkod´ w Êrodowisku jako „negatywnà, mierzalnà
zmian´ stanu lub funkcji elementów
przyrodniczych (czyli przydatnoÊci
chronionych gatunków lub siedlisk,
wody lub powierzchni ziemi dla
innych elementów przyrodniczych
lub dla ludzi), ocenionà w stosunku
do stanu poczàtkowego, która zosta∏a spowodowana bezpoÊrednio
lub poÊrednio przez podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska” (art. 6
pkt 6 i 11 ustawy).

Zgodnie z uchwalonà dnia 7 marca
2007 r. ustawà, odpowiedzialnoÊç
ma byç ponoszona za spowodowanie szkody w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia takà szkodà.
Pos∏ugujàc si´ terminologià prawa
cywilnego, mo˝na powiedzieç, ˝e
mamy do czynienia z odpowie-

Zakresem ustawy (i dyrektywy)
obj´te sà szkody wyrzàdzone w nast´pujàcych elementach Êrodowiska:
➢ Chronionych gatunkach lub siedliskach przyrodniczych, przy
czym chodzi tu o gatunki lub
siedliska obj´te ochronà na podstawie Ustawy z 2004 r. o ochro-

Zawarty w ustawie re˝im prawny
wkracza natomiast w sfer´ regulowanà dotychczas w przepisach
ustawy POÂ dotyczàcych ochrony
powierzchni ziemi i obowiàzku
rekultywacji, a tak˝e – w pewnym
zakresie – w art. 362 ustawy POÂ,
dotyczàcym tzw. zadoÊçuczynienia
administracyjnego.
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nie przyrody, a tak˝e gatunki
ptaków w´drownych, miejsca
ich l´gu, pierzenia i zimowania.
➢ Wodach, przy czym chodzi
o szkod´ majàcà znaczàcy negatywny wp∏yw na stan ekologiczny,
chemiczny lub iloÊciowy wód
(art. 6 pkt 11 lit. b) ustawy).
➢ Powierzchni ziemi, przez co rozumie si´ zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególnoÊci (ale nie jedynie) zanieczyszczenie mogàce stanowiç
zagro˝enie dla zdrowia ludzi.
Podmioty ponoszàce
odpowiedzialnoÊç i zasady
odpowiedzialnoÊci
Ustawa przewiduje odpowiedzialnoÊç podmiotów korzystajàcych ze
Êrodowiska, b´dàcych sprawcami
szkody w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia nià (co oznacza obowiàzek podj´cia przez nich
odpowiednio dzia∏aƒ naprawczych
lub zapobiegawczych), je˝eli szkoda
lub zagro˝enie powsta∏y na skutek
prowadzenia:
➢ tzw. „dzia∏alnoÊci stwarzajàcej
ryzyko szkody w Êrodowisku” –
jeÊli wyrzàdzono którykolwiek
z wymienionych wy˝ej rodzajów szkód;
➢ jakiejkolwiek innej dzia∏alnoÊci
– jeÊli wyrzàdzono szkod´ w chronionych gatunkach lub siedliskach przyrodniczych.
Rodzaje dzia∏alnoÊci stwarzajàcej
ryzyko szkody w Êrodowisku okreÊla
art. 3 ustawy. Jak si´ wydaje, transponuje on prawid∏owo za∏àcznik III
do dyrektywy.

✔

WA˚NE!
W przypadku gdy szkoda lub zagro˝enie nià zosta∏y spowodowane
przez dzia∏alnoÊç stwarzajàcà ryzyko
szkody w Êrodowisku, jej sprawca
b´dzie odpowiadaç na zasadzie
ryzyka, natomiast w przypadku dzia∏alnoÊci innego rodzaju odpowiedzialnoÊç dotyczy tylko dzia∏aƒ zawinionych.
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W przypadku gdy szkoda lub zagro˝enie nià zosta∏y spowodowane
przez wi´cej ni˝ jeden podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, odpowiedzialnoÊç tych podmiotów jest
solidarna (art. 12 ust. 1 ustawy).

przywracania równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych
na danym terenie (art. 9 ust. 2
w zwiàzku z art. 6 pkt 3 ustawy).
Uruchomienie
post´powania

W∏aÊciwy organ
Ustawa w art. 7 wskazuje, ˝e organem w∏aÊciwym w sprawach odpowiedzialnoÊci za szkody w Êrodowisku i zagro˝enia nimi jest wojewoda. Zgodnie z art. 8 w przypadku
szkody lub zagro˝enia spowodowanych przez GMO w∏aÊciwym organem jest Minister Ârodowiska.
Ustawa okreÊla w∏aÊciwy organ poj´ciem „organ ochrony Êrodowiska”.
Dzia∏ania zapobiegawcze
i naprawcze
W przypadku wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku, jego sprawca jest zobowiàzany do niezw∏ocznego podj´cia
dzia∏aƒ zapobiegawczych, a wi´c
– zgodnie z ustawowà definicjà –
dzia∏aƒ podejmowanych w zwiàzku
ze zdarzeniem, dzia∏aniem lub zaniechaniem powodujàcym bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku, w celu zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia szkody,
w szczególnoÊci wyeliminowanie
lub ograniczenie emisji (art. 9 ust. 1
w zwiàzku z art. 6 pkt 4 ustawy).
W przypadku wystàpienia szkody
w Êrodowisku, jej sprawca jest
zobowiàzany do podj´cia dzia∏aƒ
w celu jej ograniczenia, zapobie˝enia kolejnym szkodom, a tak˝e do
podj´cia dzia∏aƒ naprawczych.
Dzia∏ania naprawcze to – zgodnie
z ustawowà definicjà – wszelkie
dzia∏ania, w tym ograniczajàce lub
tymczasowe, podejmowane w celu
naprawy lub zastàpienia w sposób
równowa˝ny elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uleg∏y
szkodzie, prowadzàce do usuni´cia
zagro˝enia dla zdrowia ludzi oraz
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Ustawa przewiduje trzy sposoby
uruchamiania dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych:
➢ z inicjatywy sprawcy,
➢ z inicjatywy organu ochrony
Êrodowiska,
➢ z inicjatywy osób trzecich.
Zg∏oszenie szkody lub
zagro˝enia przez sprawc´
W przypadku wystàpienia szkody
w Êrodowisku lub zagro˝enia, którego nie uda∏o si´ usunàç mimo podj´cia dzia∏aƒ zapobiegawczych,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
który je spowodowa∏, powinien
niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt odpowiedniemu organowi ochrony Êrodowiska – wojewodzie lub ministrowi (art. 11 ustawy).
Zwolnienia z kosztów
dzia∏aƒ zapobiegawczych
lub naprawczych
W sytuacji, gdy sprawcy szkody
dzia∏ajà na podstawie i w granicach
wa˝nego zezwolenia na danà dzia∏alnoÊç (tzw. permit defence), a tak˝e
gdy sposób prowadzenia danej dzia∏alnoÊci lub u˝ycie danego produktu
by∏y „zgodne z zasadami sztuki”, to
w tych okreÊlonych wy˝ej sytuacjach sprawca szkody mo˝e byç
zwolniony z ponoszenia kosztów
dzia∏aƒ naprawczych, je˝eli wyka˝e
przy tym, ˝e jego dzia∏anie nie by∏o
zawinione ani nie dopuÊci∏ si´
niedbalstwa.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest natomiast zwolniony
z ponoszenia kosztów prowadzonych dzia∏aƒ w sytuacjach wymienionych w art. 8 ust. 3 dyrektywy,
a wi´c wtedy, gdy wyka˝e, ˝e:
www.dashofer.pl
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➢ szkoda lub zagro˝enie zosta∏y
spowodowane przez inny wskazany podmiot oraz wystàpi∏y
mimo zastosowania w∏aÊciwych
Êrodków bezpieczeƒstwa albo
➢ powsta∏y na skutek podporzàdkowania si´ nakazowi wydanemu przez organ administracji
publicznej, chyba ˝e nakaz ten
wynika∏ z emisji lub zdarzenia
spowodowanego w∏asnà dzia∏alnoÊcià odpowiedzialnego podmiotu (art. 22 ustawy).
Cezura czasowa
Zgodnie z art. 35 ustawy, przewidziany w niej re˝im prawny stosuje
si´ do szkód i zagro˝eƒ zaistnia∏ych
po 30 kwietnia 2007 r. Do szkód
i zagro˝eƒ zaistnia∏ych wczeÊniej,
a tak˝e do szkód wynik∏ych z dzia∏alnoÊci zakoƒczonej przed dniem
30 kwietnia 2007 r., stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Ubezpieczenia
Regulacje dotyczàce ubezpieczeƒ
zosta∏y wprowadzone przez odpowiednià modyfikacj´ obowiàzujàcego ju˝ obecnie art. 187 ustawy
POÂ. Przepis ten uprawnia (ale nie
zobowiàzuje) organ wydajàcy pozwolenie emisyjne do ustanowienia
zabezpieczenia roszczeƒ z tytu∏u
wystàpienia szkód w Êrodowisku
(zabezpieczenie to mo˝e mieç form´
depozytu, gwarancji bankowej lub
polisy ubezpieczeniowej). Mo˝liwoÊç ta jest zatem ograniczona tylko
do dzia∏alnoÊci powodujàcej emisj´.

Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska b´dzie przy tym uprawniony
(ale nie zobowiàzany) do okreÊlenia,
w drodze rozporzàdzenia, rodzajów
instalacji, dla których ustanowienie
w pozwoleniu emisyjnym zabezpieczenia b´dzie obowiàzkowe.
Szczególna sytuacja szkód
dotyczàcych powierzchni
ziemi
O ile w odniesieniu do szkód i zagro˝eƒ dotyczàcych siedlisk i gatunków chronionych oraz wód projektowana ustawa wprowadza bardziej
precyzyjne i ostrzejsze zasady
odpowiedzialnoÊci ni˝ dotychczas
obowiàzujàce, to w odniesieniu do
szkód dotyczàcych powierzchni
ziemi mo˝na mówiç o pewnego rodzaju z∏agodzeniu, a przynajmniej
zmianie podejÊcia.
Nadal b´dà obowiàzywa∏y obecne
standardy jakoÊci gleby i ziemi (choç
nie jest jasne, czy w ka˝dym przypadku szkody w powierzchni ziemi
b´dzie obowiàzek doprowadzenia
do tych standardów czy tylko wtedy,
gdy ich przekroczenie b´dzie powodowa∏o zagro˝enie zdrowia ludzi)
i nadal – co do zasady – powinien
znaleêç si´ podmiot odpowiedzialny
za doprowadzenie powierzchni
ziemi do wymaganych standardów.
Dotychczas jednak za dokonanie
rekultywacji odpowiedzialny jest –
co do zasady – aktualny w∏adajàcy
powierzchnià ziemi. Nabycie zanieczyszczonego gruntu powoduje
wi´c powstanie po stronie nabywcy

odpowiedzialnoÊci za doprowadzenie go do okreÊlonej standardami
jakoÊci (niezale˝nie od tego, kto spowodowa∏ zanieczyszczenie).
Ustawa o zapobieganiu szkodom (...)
∏àczy natomiast obowiàzek naprawienia szkody (ewentualnie wyeliminowania zagro˝enia) z jej sprawcà
(na stronie 12 uzasadnienia projektu
ustawy (druk sejmowy 1307) wskazano, ˝e „w zwiàzku z jednoznacznym wskazywaniem przez dyrektyw´
2004/35/WE sprawcy szkody jako
odpowiedzialnego za jej usuni´cie
niewskazane jest pozostawienie mo˝liwoÊci obarczenia odpowiedzialnoÊcià za rekultywacj´ powierzchni ziemi
w∏adajàcego powierzchnià ziemi,
który nie jest zanieczyszczajàcym”).
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e projektowana ustawa b´dzie mia∏a
zastosowanie do szkód powsta∏ych
po 30 kwietnia 2007 r. Do szkód
powsta∏ych wczeÊniej stosowane
b´dà dotychczasowe zasady rekultywacji, okreÊlone w ustawie POÂ
(art. 35 ust. 2 ustawy).
mec. Magdalena Bar,
dr Jerzy JendroÊka

§ Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880).
3. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrzàdzonym Êrodowisku naturalnemu.

Porady prawne
Obowiàzki przedsi´biorców w zakresie op∏at w gospodarce
odpadami
Do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska zobowiàzane
sà podmioty korzystajàce ze Êrodowiska. W przypadku sk∏adowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystajàcym
ze Êrodowiska, zobowiàzanym
www.dashofer.pl

do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, jest posiadacz odpadów (w rozumieniu
przepisów Ustawy o odpadach).
Je˝eli odpady zosta∏y przekazane na
rzecz podmiotu, który nie uzyska∏

wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska, zobowiàzanym do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, jest podmiot, który przekaza∏ te odpady.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2007

5

Nr 4/2007
Je˝eli osoba fizyczna, nieb´dàca
przedsi´biorcà, przekazuje odpady
podmiotowi, który nie uzyska∏
wymaganego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, podmiotem
korzystajàcym ze Êrodowiska, zobowiàzanym do ponoszenia op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska, jest
podmiot, któremu przekazano te
odpady.

✔

WA˚NE!
Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska ustala we w∏asnym zakresie
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
i wnosi je na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce korzystania ze
Êrodowiska.
Op∏at´ ustala si´ wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym korzystanie ze Êrodowiska
mia∏o miejsce. Op∏aty za sk∏adowanie odpadów wnosi si´ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
ka˝dego pó∏rocza. Podmioty w terminie wnoszenia op∏at przedk∏adajà
marsza∏kowi województwa, a tak˝e
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce sk∏adowania
odpadów, wykazy zawierajàce informacje i dane o zakresie korzystania
ze Êrodowiska wykorzystane do
ustalenia wysokoÊci op∏at oraz wysokoÊç tych op∏at.
Prawo ochrony Êrodowiska przewiduje zwolnienie z obowiàzku ponoszenia op∏at, je˝eli op∏ata pó∏roczna
nie przekracza 400 z∏ za sk∏adowanie odpadów.
Je˝eli sk∏adowane lub magazynowane odpady ulegajà zmieszaniu,
za podstaw´ op∏aty za korzystanie
ze Êrodowiska przyjmuje si´
rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka op∏aty jest najwy˝sza. Zasady tej nie stosuje si´ do
tych rodzajów odpadów, które
mogà byç sk∏adowane w sposób
nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach.
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WysokoÊç op∏aty za sk∏adowanie
odpadów zale˝y od iloÊci i rodzaju
sk∏adowanych odpadów.

o odpadach, stosuje si´ wy˝ej wymienione stawki op∏at podwy˝szonych.

WysokoÊç op∏aty podwy˝szonej za
sk∏adowanie odpadów zale˝y od
iloÊci i rodzaju sk∏adowanych odpadów oraz od czasu sk∏adowania
odpadów.

W przypadku kary sk∏adowania lub
magazynowania odpadów, podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska,
zobowiàzanym do ponoszenia administracyjnych kar pieni´˝nych, jest
posiadacz odpadów (w rozumieniu
przepisów ustawy o odpadach).

Stawki op∏at podwy˝szonych za
sk∏adowanie odpadów wynoszà:
➢ 0,05 jednostkowej stawki op∏aty
za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania – za sk∏adowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów oraz
magazynowanie odpadów bez
wymaganej decyzji okreÊlajàcej
sposób i miejsce magazynowania,
➢ 0,1 jednostkowej stawki op∏aty
za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania – za sk∏adowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
➢ 0,15 jednostkowej stawki op∏aty
za umieszczenie odpadów na
sk∏adowisku za ka˝dà dob´ sk∏adowania w przypadku pozbycia
si´ odpadów:
– nad brzegami zbiorników wodnych, a zw∏aszcza w strefach
ochronnych uj´ç wód i na terenach wyp∏ywu wód z warstw
wodonoÊnych,
– na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
– na terenach leÊnych albo
uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
100-krotnej
jednostkowej stawki
➢
op∏aty za umieszczenie odpadów
na sk∏adowisku w przypadku
pozbycia si´ odpadów do Êródlàdowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich
wód wewn´trznych lub wód
morza terytorialnego.
Je˝eli sk∏adowanie odpadów jest
zabronione na podstawie ustawy
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Je˝eli odpady zosta∏y przekazane na
rzecz podmiotu, który nie uzyska∏
wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska jest podmiot, który przekaza∏
te odpady.
Je˝eli osoba fizyczna, nieb´dàca
przedsi´biorcà, przekazuje odpady
podmiotowi, który nie uzyska∏ wymaganego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, podmiotem
korzystajàcym ze Êrodowiska jest
podmiot, któremu przekazano te
odpady.

✔

WA˚NE!
Administracyjne kary pieni´˝ne
wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska za naruszenie warunków
decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´
eksploatacji sk∏adowiska odpadów
albo decyzji okreÊlajàcej miejsce
i sposób magazynowania odpadów,
wymaganych przepisami ustawy
o odpadach, co do rodzaju i sposobów sk∏adowania lub magazynowania odpadów.
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska stwierdza naruszenie na
podstawie kontroli, a w szczególnoÊci dokonywanych w ich trakcie
pomiarów lub za pomocà innych
Êrodków dowodowych.
O stwierdzeniu naruszenia na podstawie kontroli wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska, w terminie
21 dni od wykonania pomiarów,
zawiadamia podmiot korzystajàcy
www.dashofer.pl
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ze Êrodowiska, przekazujàc mu
wyniki pomiarów.
Po stwierdzeniu naruszenia wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
wydaje decyzj´ ustalajàcà wymiar
kary biegnàcej (uwzgl´dniajàc przekroczenie lub naruszenie w skali
doby).
W decyzji ustalajàcej wymiar kary
biegnàcej okreÊla si´:
➢ wielkoÊç stwierdzonego naruszenia odpowiednio w skali doby,
➢ wymiar kary biegnàcej,
➢ termin, od którego kara biegnàca
b´dzie naliczana, jako odpowiednio dzieƒ nast´pujàcy bezpoÊrednio po zakoƒczeniu pomiarów
lub innych ustaleƒ stanowiàcych
podstaw´ stwierdzenia naruszenia.
Kara biegnàca jest naliczana do
czasu stwierdzenia zmiany wielkoÊci naruszenia.
Wymiar kary mo˝e ulec zmianie na
wniosek podmiotu korzystajàcego
ze Êrodowiska, zawierajàcy:
➢ wyniki pomiarów lub sprawozdanie z w∏asnych ustaleƒ,
➢ termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania w∏asnych
ustaleƒ,
➢ informacje o sposobie ograniczenia naruszenia.
Wniosek powinien byç przed∏o˝ony wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony Êrodowiska w terminie 30 dni
od dokonania w∏asnych pomiarów
lub ustaleƒ.
Pomiary powinny byç przeprowadzone w miejscach i w sposób
zgodny z pomiarami dokonanymi
przez wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska, który stwierdzi∏ przekroczenie.
WIOÂ ustali (w drodze decyzji)
wymiar nowej kary biegnàcej,
je˝eli w terminie 30 dni nie zakwestionuje zasadnoÊci z∏o˝onego
wniosku.
www.dashofer.pl

WIOÂ podejmuje, na podstawie
ostatecznych decyzji okreÊlajàcych
wymiar kary biegnàcej, decyzj´
o wymierzeniu kary:
➢ za okres do ustania naruszenia –
po stwierdzeniu z urz´du lub na
wniosek podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, ˝e naruszenie usta∏o albo
➢ za okres do dnia 31 grudnia ka˝dego roku – je˝eli do tego dnia
naruszenie nie zosta∏o usuni´te.
Je˝eli WIOÂ w ciàgu 30 dni od
dnia wp∏ywu wniosku stwierdzi, ˝e
naruszenie jest wy˝sze ni˝ podano
we wniosku lub nie usta∏a wymierza
nowà wysokoÊç kary biegnàcej, poczàwszy odpowiednio od doby albo
godziny, w której stwierdzono bezzasadnoÊç wniosku, jednoczeÊnie
podwy˝szajàc jej wysokoÊç dwukrotnie na okres 60 dni.
Je˝eli do dnia zmiany stawek op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska, stanowiàcych podstaw´ wymiaru kary,
albo do dnia zmiany stawek kar
stwierdzone naruszenie nie usta∏o,
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska ustala w drodze decyzji
nowy wymiar kary biegnàcej, stosujàc nowe stawki od dnia ich wprowadzenia.
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska nie wszczyna post´powania w sprawie wymierzenia kary,
je˝eli przewidywana jej wysokoÊç
nie przekracza najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników,
obowiàzujàcego 30 wrzeÊnia roku
poprzedniego.
WysokoÊç kary zale˝y odpowiednio od iloÊci i rodzaju sk∏adowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu ich sk∏adowania
albo magazynowania.
Odroczenie terminu
p∏atnoÊci op∏aty
podwy˝szonej za
korzystanie ze Êrodowiska

Organem w∏aÊciwym w sprawach
odraczania terminu p∏atnoÊci op∏aty
podwy˝szonej za korzystanie ze Êrodowiska, a tak˝e jej zmniejszania
i umarzania jest marsza∏ek województwa, a w sprawach administracyjnych kar pieni´˝nych – wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska.
Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska oraz administracyjnej kary pieni´˝nej odracza
si´ na wniosek podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska zobowiàzanego do ich uiszczenia, je˝eli realizuje
on terminowo przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie
przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at albo kar w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 5 lat od dnia z∏o˝enia
wniosku.
Odroczenie terminu p∏atnoÊci mo˝e
dotyczyç cz´Êci albo ca∏oÊci op∏aty
lub kary, ale mo˝e objàç op∏aty najwy˝ej w cz´Êci, w jakiej przewy˝sza ono kwot´ op∏aty, jakà ponosi∏by
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w przypadku, gdyby posiada∏
pozwolenie albo innà wymaganà
decyzj´.
WA˚NE!
✔
Termin p∏atnoÊci mo˝e byç odroczony wy∏àcznie na okres niezb´dny
do zrealizowania przedsi´wzi´cia,
którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at albo kar.
Wniosek o odroczenie terminu
p∏atnoÊci op∏aty albo kary powinien zostaç z∏o˝ony do w∏aÊciwego
organu przed up∏ywem terminu,
w którym powinny byç one uiszczone.
Z∏o˝enie wniosku o odroczenie
terminu p∏atnoÊci op∏at nie zwalnia
z obowiàzku ich uiszczenia w cz´Êci,
w jakiej nie mogà podlegaç odroczeniu.
Wniosek powinien zawieraç:
➢ wskazanie wysokoÊci op∏aty lub
kary, o której odroczenie terminu
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p∏atnoÊci wyst´puje strona,
➢ opis realizowanego przedsi´wzi´cia,
➢ harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia ze wskazaniem etapów nie d∏u˝szych ni˝ 6 miesi´cy.
Je˝eli istniejà zastrze˝enia co do
mo˝liwoÊci sfinansowania przez
wnioskodawc´ planowanych przedsi´wzi´ç, w∏aÊciwy organ mo˝e
za˝àdaç dodatkowo przed∏o˝enia
dowodów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç finansowania przedsi´wzi´cia.
Decyzja o odroczeniu terminu
p∏atnoÊci op∏at lub kar okreÊla:
1) op∏at´ lub kar´, której termin
p∏atnoÊci zosta∏ odroczony,
oraz jej wysokoÊç,
2) realizowane przez wnioskodawc´ przedsi´wzi´cie,
3) harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia,
4) termin odroczenia op∏aty albo
kary.
W∏aÊciwy organ, w drodze decyzji,
odmawia odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty lub kary, je˝eli nie sà
spe∏nione warunki odroczenia.

W przypadku wniesienia wniosku
po up∏ywie terminu, w którym op∏aty
albo kary powinny byç uiszczone,
naliczane sà odsetki za zw∏ok´ na
zasadach okreÊlonych w przepisach
dzia∏u III Ordynacji podatkowej.
W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia b´dàcego podstawà odroczenia p∏atnoÊci
usun´∏o przyczyny ponoszenia op∏at
i kar, w∏aÊciwy organ (w drodze
decyzji) orzeka o zmniejszeniu
odroczonych op∏at albo kar o sum´
Êrodków w∏asnych, wydatkowanych na realizacj´ przedsi´wzi´cia.
Je˝eli odroczenie dotyczy przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego realizacji zadaƒ
w∏asnych gminy, do Êrodków w∏asnych wlicza si´ tak˝e Êrodki pochodzàce z bud˝etu gminy.
W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsi´wzi´cia, b´dàcego
podstawà odroczenia p∏atnoÊci, nie
usun´∏o przyczyn ponoszenia op∏at
lub kar, w∏aÊciwy organ, w drodze
decyzji, orzeka o obowiàzku uiszczenia odroczonych op∏at albo kar
wraz z op∏atà prolongacyjnà, o której mowa w przepisach dzia∏u III
Ordynacji podatkowej.

Je˝eli przedsi´wzi´cie, b´dàce podstawà odroczenia p∏atnoÊci, nie
zostanie zrealizowane w terminie,
w∏aÊciwy organ stwierdza, w drodze decyzji, obowiàzek uiszczenia
odroczonych op∏at albo kar wraz
z okreÊlonymi w przepisach dzia∏u
III Ordynacji podatkowej odsetkami za zw∏ok´ naliczanymi za okres
odroczenia.
W∏aÊciwy organ mo˝e wydaç decyzj´
o obowiàzku uiszczenia odroczonych
op∏at albo kar, tak˝e przed up∏ywem
terminu odroczenia, w razie stwierdzenia, ˝e przedsi´wzi´cie b´dàce
podstawà odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
W przypadku odroczenia terminu
p∏atnoÊci op∏at lub kar stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania biegu terminu przedawnienia nale˝noÊci.
Zbigniew Bieƒko

§ Podstawa prawna:
1. Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 63
poz. 638, z póên. zm.).
■

Porady prawne
Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
W artykule przeczytajà Paƒstwo
na temat regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czyli co nale˝y zrobiç,
aby otrzymaç dofinansowanie.
Regulamin funkcjonowania Funduszu ustala Minister Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej (obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi); zosta∏ uchwalony w formie
Rozporzàdzenia w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Na jego podstawie wniosek o przyznanie lub wyp∏at´ Êrodków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
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Rolnych, zwanego dalej „funduszem
terenowym”, sk∏ada si´ dysponentowi funduszu terenowego w∏aÊciwemu ze wzgl´du na po∏o˝enie
gruntów rolnych – w praktyce wniosek kieruje si´ do Urz´du Marsza∏kowskiego województwa, które jest
dysponentem funduszu. Przyk∏adowe
wnioski publikowane sà na stronach
danego samorzàdu województwa.
Wniosek o przyznanie
Êrodków
Wniosek o przyznanie Êrodków
funduszu terenowego na realizacj´
zadaƒ wymienionych w pkt 1-6
i 10 powy˝ej powinien okreÊlaç:
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1) wnioskodawc´,
2) przedsi´wzi´cie i przyczyny
jego podj´cia,
3) rodzaj i rozmiar prac niezb´dnych do wykonania,
4) termin realizacji przedsi´wzi´cia,
5) koszt wykonania planowanych
prac oraz wysokoÊç nak∏adów
na jeden hektar, a w przypadku
budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych – na jeden kilometr,
6) udzia∏ w∏asny w kosztach realizacji przedsi´wzi´cia.
O czym jeszcze nale˝y
pami´taç, sk∏adajàc
wniosek? – czytaj dalej
www.dashofer.pl
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1) Wniosek o przyznanie Êrodków
funduszu terenowego na realizacj´ zadaƒ wdra˝ania i upowszechniania wyników prac
naukowo-badawczych zwiàzanych z ochronà gruntów rolnych oraz wykonywania badaƒ
p∏odów rolnych uzyskiwanych
na obszarach ograniczonego
u˝ytkowania oraz niezb´dnych
dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych
powinien okreÊlaç przedsi´wzi´cie i koszty jego realizacji.
2) Wniosek o przyznanie Êrodków
funduszu terenowego na zakup
sprz´tu i oprogramowania
powinien zawieraç informacje
o przeznaczeniu tego sprz´tu
i oprogramowania oraz o dotychczasowym wyposa˝eniu
w taki sprz´t.
3) Wniosek o zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek ze
Êrodków funduszu terenowego
powinien okreÊlaç wysokoÊç
poniesionych kosztów zakupu.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç
kopi´ decyzji nakazujàcej w∏aÊcicielowi zalesienie, zadrzewienie bàdê zakrzewienie gruntów lub za∏o˝enie na nich trwa∏ych u˝ytków zielonych oraz
dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç poniesionych kosztów.
4) Wniosek o wyp∏at´ ze Êrodków
funduszu terenowego odszkodowania, wyp∏acanego dla w∏aÊciciela gruntów w przypadku,
gdy w∏aÊciwy organ, ze wzgl´du
na ochron´ gleb m.in. przed erozjà, nakaza∏ w∏aÊcicielowi gruntów np. zalesienie lub zadrzewienie gruntów, a wykonanie
nakazu spowodowa∏o szkody
wynikajàce ze zmniejszenia
produkcji roÊlinnej, powinien
okreÊlaç wysokoÊç szkody wynikajàcà ze zmniejszenia produkcji roÊlinnej. Do wniosku
nale˝y do∏àczyç kopi´ decyzji
nakazujàcej w∏aÊcicielowi zalesienie, zadrzewienie bàdê zakrzewienie gruntów lub za∏o˝enie
na nich trwa∏ych u˝ytków zielowww.dashofer.pl

nych oraz dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç poniesionych
kosztów oraz dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç szkody.
5) Wniosek o przekazanie Êrodków
funduszu terenowego na realizacj´ wykonania zast´pczego
obowiàzków okreÊlonych w ustawie powinien zawieraç: wnioskodawc´, przedsi´wzi´cie i przyczyny jego podj´cia, rodzaj
i rozmiar prac niezb´dnych do
wykonania, termin realizacji
przedsi´wzi´cia, koszt wykonania planowanych prac oraz wysokoÊç nak∏adów na jeden hektar,
a w przypadku budowy i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych – na jeden
kilometr.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której nale˝y okreÊliç
lokalizacj´ i ewentualne etapy
realizacji projektowanych prac,
2) wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczàcy nieruchomoÊci,
na której ma byç realizowane
przedsi´wzi´cie, i wypis z ksi´gi
wieczystej, je˝eli jest za∏o˝ona
dla tej nieruchomoÊci,
3) kopi´ decyzji nak∏adajàcej obowiàzek wykonania okreÊlonej
czynnoÊci.
Co powinien zawieraç
wniosek samorzàdu
województwa o zasilenie
funduszu terenowego?
Wniosek dysponenta funduszu terenowego – czyli samorzàdu województwa o zasilenie funduszu terenowego ze Êrodków centralnego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
zwanego dalej „funduszem centralnym”, powinien zawieraç:
1) wykaz przedsi´wzi´ç dofinansowywanych ze Êrodków funduszu terenowego,
2) udzia∏ procentowy Êrodków funduszu terenowego w kosztach
ogólnych poszczególnych przedsi´wzi´ç oraz kwot´ Êrodków

funduszu terenowego przydzielanà w województwie na poszczególne rodzaje dofinansowywanych prac na jeden hektar lub
w przypadku budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na jeden kilometr.
W przypadku gdy wniosek samorzàdu województwa dotyczy zasilenia funduszu terenowego ze Êrodków funduszu centralnego na zakup
sprz´tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezb´dnego do zak∏adania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych, powinien zawieraç równie˝ informacje o przeznaczeniu tego sprz´tu i oprogramowania oraz o dotychczasowym wyposa˝eniu w taki sprz´t.

✔

WA˚NE!
Wniosek o przyznanie Êrodków funduszu centralnego na wdra˝anie
i upowszechnianie wyników prac
naukowo-badawczych zwiàzanych z ochronà gruntów rolnych
oraz na zakup sprz´tu pomiarowego
i informatycznego oraz oprogramowania powinien okreÊlaç równie˝
przedsi´wzi´cie i koszty jego realizacji.
Umorzenie lub ulga
w sp∏acie nale˝noÊci
pieni´˝nych wobec
WFOGR, a wi´c nale˝noÊci
zwiàzanych z wy∏àczaniem
z produkcji gruntów
rolnych
Mo˝liwe jest uzyskanie umorzenia
lub uzyskania ulgi w sp∏acie nale˝noÊci pieni´˝nych wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a wi´c nale˝noÊci zwiàzanych z wy∏àczaniem z produkcji
gruntów rolnych. Takà mo˝liwoÊç
przewiduje Ustawa o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych. Zasady
i tryb umorzeƒ i przyznawania ulg
okreÊla w∏aÊciwy sejmik województwa w formie uchwa∏y.
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Przyk∏adowo uchwa∏a sejmiku
mo˝e podjàç uchwa∏´, ˝e umorzenie mo˝e nastàpiç, je˝eli zachodzi jedna z nast´pujàcych
przes∏anek:
1. Je˝eli w wyniku post´powania
egzekucyjnego lub na podstawie
innej okolicznoÊci lub dokumentów stwierdzono, ˝e d∏u˝nik
nie posiada majàtku, z którego
mo˝na dochodziç nale˝noÊci.
2. Je˝eli w wyniku egzekucji z majàtku d∏u˝nika, d∏u˝nik lub osoby
pozostajàce na jego utrzymaniu
b´dà pozbawieni niezb´dnych
Êrodków utrzymania.
3. Je˝eli d∏u˝nik zmar∏, nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku lub
pozostawi∏ nieruchomoÊci nie-

!

podlegajàce egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów.
4. Je˝eli jest oczywiste, ˝e w post´powaniu majàcym na celu
dochodzenie i egzekwowanie
danej nale˝noÊci nie uzyska si´
kwoty przewy˝szajàcej wydatki
poniesione w wy˝ej okreÊlonych
celach, je˝eli nale˝noÊci uboczne
powsta∏y z winy wierzyciela.
5. Je˝eli przeprowadzone post´powanie wyjaÊniajàce wyka˝e, ˝e za
umorzeniem wierzytelnoÊci przemawiajà szczególnie wa˝ne wzgl´dy spo∏eczne lub gospodarcze.
Umorzenie mo˝e nastàpiç tylko
wówczas, gdy odroczenie terminu
zap∏aty lub roz∏o˝enie nale˝noÊci

na raty nie zapewni sp∏aty tej nale˝noÊci. Natomiast przyk∏adowo przesuni´cie terminu p∏atnoÊci lub/i
podzia∏ na raty ww. nale˝noÊci
mo˝e nastàpiç w uzasadnionych
wzgl´dami spo∏ecznymi lub gospodarczymi przypadkach z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci p∏atniczych
d∏u˝nika oraz uzasadnionego interesu wierzyciela.
Paulina Grabowska
Aplikant radcowski

§

Podstawa prawna:
1. Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia
27 paêdziernika 1998 r. w sprawie
regulaminu funkcjonowania Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych (Dz.U.
z 1998 r. Nr 139, poz. 903)

Temat numeru

Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku
Oddzia∏ywanie ha∏asu
Wyst´pujàce w Êrodowisku dêwi´ki niepo˝àdane lub szkodliwe dla
zdrowia cz∏owieka okreÊlamy
mianem ha∏asów. Najcz´Êciej
stosowanà miarà ha∏asu jest poziom dêwi´ku wyra˝any w decybelach (dB). Zakres spotykanych
w Êrodowisku poziomów dêwi´ku
jest doÊç rozleg∏y, poczàwszy od
wartoÊci progowych, tj. poziomu
0 dB, po wartoÊci powodujàce
fizyczne odczucie bólu – 130 dB
(granica bólu).

✔

WA˚NE!
Obowiàzujàca ustawa Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
(„Ustawa”) zdefiniowa∏a ha∏as
jako dêwi´ki o cz´stotliwoÊciach
od 16 Hz do 16000 Hz.
èród∏a ha∏asu
W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z powszechnoÊcià ha∏asu. Wyst´puje on zw∏aszcza w du˝ych miastach, wzd∏u˝ tras komunikacyjnych,
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wokó∏ obiektów przemys∏owych i us∏ugowych o charakterze wytwórczym.

➢ pojazdy komunikacji drogowej,
szynowej, lotniczej, wodnej;

➢ inne pojazdy (ciàgniki rolnicze,
Fizycznymi êród∏ami ha∏asu w Êrodowisku sà najcz´Êciej:
➢ maszyny, urzàdzenia i narz´dzia (np. m∏oty pneumatyczne,
spr´˝arki, wiertarki, szlifierki);
➢ cz´Êç procesów technologicznych generujàcych ha∏asy aerodynamiczne (np. zrzuty pary
pod ciÊnieniem);

maszyny budowlane itp.);
➢ urzàdzenia komunalne (windy, hydrofory, transformatory, pompy).
Ze wzglàdu na êród∏o i miejsce wyst´powania ha∏asu, wyró˝nia si´ ha∏as:
przemys∏owy, komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), komunalny
(osiedlowy), mieszkaniowy (domowy).

Tabela 1. Podzia∏ ha∏asu s∏yszalnego
Grupa

Poziom dêwi´ku
w dB(A)

I

< 35

II

35 – 70

wp∏ywajà na zm´czenie uk∏adu nerwowego cz∏owieka, powa˝nie utrudniajà zrozumia∏oÊç mowy,
zasypianie i wypoczynek

III

70 – 85

wp∏ywajà na znaczne zmniejszenie wydajnoÊci
pracy, mogà byç szkodliwe dla zdrowia i powodowaç uszkodzenie s∏uchu

IV

85 – 130

powodujà liczne schorzenia organizmu ludzkiego,
uniemo˝liwiajà zrozumia∏oÊç mowy nawet z odleg∏oÊci 0,5 m

V

> 130
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Rodzaj oddzia∏ywania
dêwi´ki nieszkodliwe dla zdrowia, mogà byç denerwujàce lub przeszkadzaç w pracy wymagajàcej
skupienia

powodujà trwa∏e uszkodzenie s∏uchu, wywo∏ujà
pobudzenie do drgaƒ organów wewn´trznych
cz∏owieka, powodujàc ich schorzenia

www.dashofer.pl
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Ocena ha∏asu
Przyjmuje si´ podzia∏ ha∏asu (dêwi´ku) s∏yszalnego na pi´ç grup, w zale˝noÊci od jego poziomu (tabela 1).

drogi oraz linie kolejowe i tramwajowe. Poziomy te sà wy˝sze ni˝
dopuszczalne dla êróde∏ przemys∏owych o 5 do 10 dB, w zale˝noÊci od
pory (dzieƒ lub noc) oraz rodzaju
obszaru chronionego.

Dopuszczalny poziom
ha∏asu

Komu zg∏osiç
przekroczenia?

✔

WA˚NE!
Dopuszczalne wartoÊci poziomu
dêwi´ku w Êrodowisku okreÊla
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha∏asu w Êrodowisku
z dnia 29 lipca 2004 r. (Dz.U.
Nr 178, poz. 1841). Dopuszczalny
poziom ha∏asu emitowanego do
Êrodowiska okreÊla si´ dla terenów
o charakterze chronionym, np. dla
terenu zabudowy mieszkaniowej,
wypoczynkowo-rekreacyjnych, domów opieki, szpitali itp. Nie ustalono dopuszczalnego poziomu ha∏asu
dla terenów leÊnych, przemys∏owych
i u˝ytków rolnych.
Normy ha∏asu
Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej
z us∏ugami dopuszczalny poziom
ha∏asu emitowanego przez êród∏a
przemys∏owe nie mo˝e przekroczyç:
➢ 55 dB – w porze dnia (od godz.
600 do 2200),
➢ 45 dB – w porze nocnej (od godz.
2200 do 600).
Dla terenów zabudowy jednorodzinnej i wielogodzinnego pobytu
dzieci i m∏odzie˝y, w tym szkó∏
i przedszkoli:
➢ 50 dB – w porze dnia,
➢ 40 dB – w porze nocnej.
Najbardziej rygorystyczne normy
ustalono dla obszarów ochrony
uzdrowiskowej i terenów szpitali
poza miastem:
➢ 40 dB – w porze dnia,
➢ 30 dB – w porze nocnej.
Inaczej okreÊlono dopuszczalne
poziomy ha∏asu emitowane przez
www.dashofer.pl

Ze skargà na podmiot emitujàcy
nadmierny poziom ha∏asu mo˝na
zwróciç si´ do:
➢ Starostwa Powiatowego (w przypadku du˝ych miast do Urz´du
Miejskiego),
➢ Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Ârodowiska,
a tak˝e do Policji lub Stra˝y Miejskiej.
Je˝eli stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu w porze dnia lub w porze nocy,
starosta (lub prezydent miasta) jest
zobowiàzany wydaç decyzj´ o dopuszczalnym poziomie ha∏asu emitowanego do Êrodowiska przez dany
podmiot. Po okresie 6 miesi´cy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Ârodowiska przeprowadzi pomiary
kontrolne ha∏asu emitowanego do
Êrodowiska przez instalacje danego
podmiotu (np. zak∏adu) i sprawdzi,
czy nie nastàpi∏y przekroczenia
ustalonych wartoÊci.
W przypadku braku reakcji na
skarg´ ze strony Starostwa (Prezydenta Miasta) lub Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Ârodowiska,
zainteresowany mo˝e z∏o˝yç kolejnà
skarg´ odpowiednio do: Wojewody lub G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska w Ministerstwie Ârodowiska.
Mapy aglomeracyjne
i akustyczne

✔

PAMI¢TAJ!
Ustawa przewiduje obowiàzkowe
sporzàdzanie przez starostów map
aglomeracji i terenów, na których
dopuszczalny poziom ha∏asu jest
przekroczony.

Obowiàzkowe jest równie˝ wykonywanie pomiarów i sporzàdzanie
co 5 lat przez zarzàdzajàcych obiektami komunikacyjnymi (drogowymi,
kolejowymi i lotniczymi), których
eksploatacja mo˝e powodowaç
negatywne oddzia∏ywanie akustyczne
na znacznych obszarach, map akustycznych terenów, na których prowadzona eksploatacja powoduje
przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha∏asu w Êrodowisku. Mapy
te stanowià materia∏ wyjÊciowy do
tworzenia programów naprawczych w zakresie ochrony Êrodowiska
przed ha∏asem, przez rady powiatów dla aglomeracji i przez wojewodów dla terenów zagro˝onych
ha∏asem powodowanym przez g∏ówne
obiekty komunikacyjne.
Kto tworzy map´?
Podmiotem zobowiàzanym do stworzenia mapy akustycznej terenu jest
zarzàdzajàcy drogà, linià kolejowà
lub lotniskiem. Po raz pierwszy ma
stworzyç jà w terminie 1 roku od
dnia, w którym obiekty, którymi
zarzàdza, zosta∏y zaliczone do obiektów, których eksploatacja mo˝e
powodowaç negatywne oddzia∏ywanie akustyczne na znacznych
obszarach.
Na podstawie ustawy zosta∏o wydane
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja mo˝e powodowaç negatywne
oddzia∏ywanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla których
jest wymagane sporzàdzanie map
akustycznych, oraz sposobów
okreÊlania granic terenów obj´tych tymi mapami z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 1,
poz. 8), które okreÊla:
1) drogi, linie kolejowe i lotniska,
których eksploatacja mo˝e
powodowaç negatywne oddzia∏ywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których
jest wymagane sporzàdzanie
map akustycznych;
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2) terminy zaliczenia dróg, linii
kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja mo˝e
powodowaç negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko;
3) sposoby okreÊlania granic terenów obj´tych mapami.
Kary grzywny za
niedope∏nienie
obowiàzków
Kary grzywny sà wymierzane, jeÊli
podmiot zobowiàzany nie przedk∏ada mapy akustycznej terenu lub
za niedope∏nienie obowiàzków:
1) prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w Êrodowisku
wprowadzanych substancji lub
energii,
2) prowadzenia ciàg∏ych pomiarów
poziomów w Êrodowisku wprowadzanych substancji lub energii,
3) przeprowadzenia pomiarów poziomów w Êrodowisku wprowadzanych substancji lub energii
w zwiàzku z eksploatacjà obiektu
przebudowanego,
4) gdy podmiot zobowiàzany nie
wykonuje tych obowiàzków lub
nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie.
Karze grzywny podlega równie˝ ten,
kto b´dàc zarzàdzajàcym drogà,
linià kolejowà, linià tramwajowà,
lotniskiem lub portem, nie przedk∏ada w∏aÊciwym organom wyników pomiarów. Tej samej karze
podlega, kto zarzàdza drogà, linià
kolejowà lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja mo˝e powodowaç negatywne
oddzia∏ywanie akustyczne na znacznych obszarach, nie przedk∏ada
mapy akustycznej terenu.
Decyzja ustalajàca
dopuszczalne poziomy
ha∏asu przenikajàcego
do Êrodowiska
Decyzj´ ustalajàcà dopuszczalne
poziomy ha∏asu przenikajàcego do
Êrodowiska wydaje si´, gdy ha∏as

12

w Êrodowisku przekracza dopuszczalne poziomy, ustalone w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha∏asu
w Êrodowisku.
W przypadku gdy oka˝e si´, ˝e poza
zak∏adem przekroczone sà dopuszczalne poziomy ha∏asu, w∏aÊciwy
organ ustala dla zak∏adu w drodze
decyzji dopuszczalne poziomy ha∏asu, na co zak∏ad mo˝e si´ odwo∏aç.

✔

PAMI¢TAJ!
Obowiàzek dotrzymania ustalonych dopuszczalnych poziomów
ha∏asu powstaje dopiero po up∏ywie 6 miesi´cy od daty dor´czenia
zak∏adowi powy˝szej decyzji. Decyzja
powinna zawieraç wartoÊci dopuszczalne poziomu ha∏asu emitowanego
przez zak∏ad, okreÊlone odr´bnie
dla pory dnia i pory nocy.

Pomiar emisji
Ustawa zawiera równie˝ regulacje
dotyczàce obowiàzków w zakresie
prowadzenia pomiarów emisji
z instalacji, sposobu ich realizacji,
zakresu pomiarów, sposobu przedstawiania wyników pomiarów,
których szczegó∏owe uzupe∏nienia
b´dà zawarte w rozporzàdzeniach
Ministra Ârodowiska, wydanych na
podstawie upowa˝nieƒ ustawy,
w tym ustalenie, w zale˝noÊci od
rodzaju lub parametrów instalacji
albo urzàdzenia:
➢ przypadków, w których wymagany jest ciàg∏y pomiar emisji
z instalacji,
➢ przypadków, w których wymagane sà okresowe pomiary emisji
z instalacji albo urzàdzenia,
oraz cz´stotliwoÊci prowadzenia tych pomiarów,
➢ metodyki wykonywania pomiarów,
➢ sposobu ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów,
➢ rodzajów wyników pomiarów,
które powinny byç przekazywane w∏aÊciwym organom,
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➢ ochrony Êrodowiska oraz terminów i sposobu ich prezentacji.
W przypadku niedope∏nienia obowiàzków dotyczàcych przeprowadzania pomiarów lub przedk∏adania
ich wyników w∏aÊciwym organom,
nak∏ada si´ kar´ grzywny.
Przeglàdy ekologiczne
W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci wskazujàcych na mo˝liwoÊç
negatywnego oddzia∏ywania instalacji na Êrodowisko, organ mo˝e
zobowiàzaç prowadzàcego instalacj´
– podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska – do sporzàdzenia i przed∏o˝enia przeglàdu ekologicznego. Zakres
tego przeglàdu okreÊla ustawa, je˝eli
dotyczy to instalacji niezaliczonych
do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
organ okreÊla wymagania, jakie nale˝y spe∏niç; jeÊli dotyczy to dzia∏alnoÊci innej ni˝ eksploatacja
instalacji, organ wskazuje metody
badaƒ i studiów oraz okreÊla, które
z wymagaƒ ustawowych nale˝y
spe∏niç. Obowiàzek sporzàdzenia
przeglàdu spoczywa na zarzàdzajàcych obiektami: dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotniska
lub portu. Minister Ârodowiska
mo˝e okreÊliç dodatkowe wymagania, jakim powinien odpowiadaç
przeglàd ekologiczny dla poszczególnych rodzajów instalacji.
Kary za przekroczenie
poziomu ha∏asu
W przypadku stwierdzenia przekroczeƒ dopuszczalnych poziomów
ha∏asu, Wojewódzki Inspektor
Ochrony Ârodowiska naliczy kary
pieni´˝ne (tzw. kar´ biegnàcà,
liczonà od momentu stwierdzenia
przekroczeƒ do czasu stwierdzenia
ich braku), których celem jest zobligowanie podmiotu naruszajàcego normy do wykonania prac
ograniczajàcych emisj´ ponadnormatywnego poziomu ha∏asu. Inspektor ma równie˝ prawo wstrzymaç
www.dashofer.pl

Nr 4/2007
Tabela 1. Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu
WielkoÊci
przekroczenia

W z∏ za ka˝dy dB przekroczenia
w porze dnia

w porze nocy

od 1 do 5 dB

8

10

powy˝ej 5 do 10 dB

14

17

powy˝ej 10 do 15 dB

20

24

powy˝ej 15 dB

30

36

prac´ urzàdzeƒ powodujàcych emisj´
ponadnormatywnego ha∏asu do Êrodowiska. Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu
z dnia 29 wrzeÊnia 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1285) ustala
jednostkowe stawki kar (tabela 2).

Procedury i przepisy szczegó∏owe
dotyczàce wymierzania kar, odraczania, zmniejszania kar oraz przepisy
szczególne dotyczàce kar za emisj´ ha∏asu zawierajà art. 298-321
ustawy.
Paulina Grabowska
Aplikant radcowski

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
2. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów
ha∏asu w Êrodowisku z dnia 29 lipca
2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841).
3. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja mo˝e powodowaç negatywne oddzia∏ywanie
akustyczne na znacznych obszarach,
dla których jest wymagane sporzàdzanie map akustycznych, oraz sposobów
okreÊlania granic terenów obj´tych
tymi mapami z dnia 14 grudnia 2006 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8).
4. Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie wysokoÊci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu z dnia 29 wrzeÊnia 2001 r.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1285).

Finanse
Ustalenie odp∏atnoÊci za przy∏àczanie nieruchomoÊci
do gminnych sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych
W Ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858) dokonano
m.in. rozdzia∏u obowiàzków
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, którzy
korzystajà z sieci, oraz przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych. O zasadach rozdzia∏u
obowiàzków poÊród w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci dowiedzà si´
Paƒstwo z poni˝szego artyku∏u.
Ustawa tworzy prawne ramy dzia∏ania sektora wodociàgów i kanalizacji. G∏ówne zasady rozdzia∏u
obowiàzków w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w tym zakresie wyra˝a art. 15.
Przewiduje on, ˝e osoba ubiegajàca
si´ o przy∏àczenie do sieci zapewnia na w∏asny koszt budow´ przy∏àczy oraz studni wodomierzowej,
pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g∏ównego
i urzàdzenia pomiarowego. Do niej
nale˝y tak˝e poniesienie kosztów
nabycia, zainstalowania i utrzymania urzàdzenia pomiarowego.
www.dashofer.pl

Obowiàzkiem przedsi´biorstwa jest
z kolei zapewnienie budowy urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gmin´
w studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji (art. 15 ust. 1). Do przedsi´biorstwa nale˝y ponadto pokrycie
kosztów nabycia, zainstalowania
i utrzymywania wodomierza g∏ównego.

nia regulaminu dostarczania wody
(pod nazwà „op∏ata za wydanie technicznych warunków przy∏àczenia
nieruchomoÊci do sieci wodociàgowej”). Zakwestionowa∏ to wojewoda, wydajàc rozstrzygni´cie
nadzorcze. Uzna∏ on, ˝e nie mo˝na
uzale˝niaç przy∏àczenia do sieci
od spe∏nienia innych warunków
ni˝ okreÊlone w ustawie, np. od
wniesienia stosownej op∏aty (zob.
rozstrzygni´cie nadzorcze Wojewody 2004-03-11, PN-I-0911/32/
2004, opubl. [w:] OwSS 2004, Nr 4,
poz. 111, s. 74).

Praktyka dowodzi tymczasem, ˝e
przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne próbujà na ró˝ne
sposoby przerzuciç cz´Êç ci´˝arów,
do ponoszenia których sà zobowiàzane, na odbiorców Êwiadczeƒ. Jednym z takich sposobów jest ustalanie odp∏atnoÊci za przy∏àczenie
do sieci, choç ustawa takiej mo˝liwoÊci wyraênie nie przewiduje.

Innà drogà posz∏a gmina G., której
burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w sprawie ustalenia wysokoÊci op∏aty za
w∏àczenie nieruchomoÊci do sieci
kanalizacyjnej, opierajàc si´ na przepisach Ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).
Art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy upowa˝nia organ gminy jedynie do ustalania cen i op∏at za us∏ugi komunalne o charakterze u˝ytecznoÊci
publicznej, ale nie obejmuje to op∏at
o charakterze publicznoprawnym.

W jednej z gmin op∏at´ takà wprowadzono, wykorzystujàc uchwa∏´
rady gminy w sprawie zatwierdze-
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Z treÊci zarzàdzenia wynika∏o
tymczasem, ˝e op∏ata za w∏àczenie
do sieci by∏a obowiàzkowa, a zatem
stanowi∏a danin´ publicznà. Do
takiego wniosku doszed∏ WSA,
rozpatrujàc skarg´ gminy na rozstrzygni´cie nadzorcze wojewody.
Taki tok rozumowania podtrzyma∏
tak˝e NSA, który oddali∏ skarg´
kasacyjnà gminy. Stwierdzi∏ on, ˝e
ustanowienie obowiàzku ponoszenia op∏at za przy∏àczenie do sieci
nie wynika ani z art. 4 ust. 1 pkt 2
Ustawy o gospodarce komunalnej,
ani z art. 15 i 19 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
(sygn. II OSK 730/06).
Spory zwiàzane z realizacjà ustawowych przepisów sygnalizujà
niekiedy rzeczywiste potrzeby,
których nie dostrzeg∏ ustawodawca
na etapie tworzenia prawa. Interwencja prawodawcy ma wówczas
charakter uzupe∏niajàcej korekty.
Dobrze jest, gdy interweniuje sam

?

ustawodawca. W omawianym przypadku korekta zosta∏a dokonana
przepisami Rozporzàdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie okreÊlenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeƒ za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków
(Dz.U. Nr 127, poz. 886). Paragraf 5
tego rozporzàdzenia okreÊla zawartoÊç taryf, w∏àczajàc do nich tak˝e
nowe konstrukcje cen i stawek
op∏at, które w poprzednich przepisach nie istnia∏y. Punkt 7 wskazuje
na „stawk´ op∏aty za przy∏àczenie
do urzàdzeƒ wodociàgowo-kanalizacyjnych, b´dàcych w posiadaniu
przedsi´biorstwa, wynikajàcà z kosztów przeprowadzania prób technicznych przy∏àcza wybudowanego
przez odbiorc´ us∏ug; do stawki
op∏aty dolicza si´ podatek, o którym mowa w par. 2 pkt” (tj. podatek od towarów i us∏ug, w wysokoÊci okreÊlonej odr´bnymi przepisami).

Tak wi´c praktyka gmin, choç niejednolita, znalaz∏a usankcjonowanie w przepisach rozporzàdzenia.
DookreÊlenie zakresu przedmiotowego takiej op∏aty (powiàzanie
z kosztami przeprowadzania prób
technicznych) eliminuje raczej
obawy, ˝e b´dà nieproporcjonalnie
wysokie, a w szczególnoÊci, ˝e
b´dà stanowiç ukrytà form´ finansowania zadaƒ gminy.
dr Jerzy Rotko

§

Podstawa prawna:
1. Obwieszczenie Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 czerwca 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858).
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).
3. Rozporzàdzenie Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
okreÊlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Pytania i odpowiedzi

Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska Starostwa Powiatowego wp∏ywajà pisma-wnioski o wydanie opinii
" Do
na temat efektu ekologicznego (planowany-potwierdzajàcy). Opinia organu jest jednym z za∏àczników
do dokumentacji o uzyskanie pomocy finansowej z funduszy (WFOÂiGW, funduszy unijnych, itp.).
● Jak nale˝y traktowaç, pod kàtem op∏aty skarbowej, wy˝ej wspomniane pisma-wnioski wp∏ywajàce od
tych wszystkich, którzy nie sà zwolnieni z obowiàzku uiszczania op∏aty skarbowej? Nadmieniamy, i˝
przed wejÊciem w ˝ycie nowelizacji Ustawy o op∏acie skarbowej wnioskodawca powinien by∏ zakupiç
znaczki skarbowe: 5 z∏ – za wniosek, 0,5 z∏ – za ka˝dy za∏àcznik.
● Czy potraktowanie proÊby o wydanie opinii jako pisma czy te˝ jako wniosku stanowi ró˝nic´ w odniesieniu do naliczania op∏aty skarbowej?
Od 1 stycznia 2007 r. op∏at´ skarbowà wnosi si´ na nowych zasadach.
Nowa Ustawa o op∏acie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r. („Ustawa”), zwalnia z op∏aty
sk∏adanie wniosków i podaƒ oraz

za∏àczników do nich. Do koƒca
2006 r. p∏aci∏o si´ 5 z∏ oraz dodatkowo 0,5 z∏ za ka˝dy za∏àcznik.
Ustawa zlikwidowa∏a znaczki skarbowe, dzi´ki czemu wiele formalnoÊci urz´dowych mo˝na za∏atwiaç
przez Internet. Dla op∏aty skarbowej nie ma znaczenia, w jaki sposób

potraktujemy proÊb´ o wydanie
opinii na temat efektu ekologicznego
– czy jako pismo, czy jako wniosek. Oznaczenie wniosku o wydanie opinii na temat efektu ekologicznego tytu∏em „pismo” nie ma
znaczenia dla obowiàzku podatkowego.

i w jakiej postaci mo˝e uzyskaç pomoc finansowà ze Êrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Âro" Kto
dowiska i Gospodarki Wodnej na zadania s∏u˝àce ochronie Êrodowiska (zgodnie z Prawem ochrony
Êrodowiska)? Jak nale˝y traktowaç Organizacje po˝ytku publicznego?
Zasady przyznawania Êrodków
z Powiatowego Fundusz Ochro-

14

ny Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej regulujà zapisy Ustawy
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z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
www.dashofer.pl
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poz. 627 z póên. zm.) („Ustawa
POÂ”).
Na co przeznacza si´
Êrodki Powiatowego
Funduszu?
Ârodki funduszy przeznacza si´ na
finansowanie ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównowa˝onego rozwoju i polityki ekologicznej paƒstwa
oraz na wspó∏finansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dzia∏aƒ realizowanych
z udzia∏em Êrodków pochodzàcych
z Unii Europejskiej niepodlegajàcych
zwrotowi. Ârodki funduszy przeznacza si´ tak˝e na wspó∏finansowanie
przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na zasadach okreÊlonych
w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. Nr 169, poz. 1420). Ârodki
Funduszu Powiatowego przekazuje
si´w formie dotacji.
Zgodnie z Ustawà POÂ Êrodki Powiatowych Funduszy przeznacza si´ na:
1) edukacj´ ekologicznà oraz propagowanie dzia∏aƒ proekologicznych i zasady zrównowa˝onego rozwoju;
2) wspomaganie realizacji zadaƒ
paƒstwowego monitoringu Êro-

dowiska;
3) wspomaganie innych systemów
kontrolnych i pomiarowych
oraz badaƒ stanu Êrodowiska,
a tak˝e systemów pomiarowych
zu˝ycia wody i ciep∏a;
4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych
zwiàzanych z dost´pem do
informacji o Êrodowisku;
5) realizowanie zadaƒ modernizacyjnych i inwestycyjnych,
s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska
i gospodarce wodnej, w tym
instalacji lub urzàdzeƒ ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów ma∏ej retencji wodnej;
6) przedsi´wzi´cia
zwiàzane
z ochronà przyrody, w tym
urzàdzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieƒ, zakrzewieƒ oraz parków;
7) przedsi´wzi´cia zwiàzane z gospodarkà odpadami i ochronà
powierzchni ziemi;
8) przedsi´wzi´cia
zwiàzane
z ochronà powietrza;
9) przedsi´wzi´cia
zwiàzane
z ochronà wód;
10) profilaktyk´ zdrowotnà dzieci
na obszarach, na których wyst´pujà przekroczenia standardów
jakoÊci Êrodowiska;
11) wspieranie wykorzystania lokalnych êróde∏ energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowa-

12)

13)
14)

15)

16)

dzaniu bardziej przyjaznych dla
Êrodowiska noÊników energii;
wspieranie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciek∏ych;
wspieranie ekologicznych form
transportu;
dzia∏ania z zakresu rolnictwa
ekologicznego bezpoÊrednio
oddzia∏ujàce na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoÊci
na prowadzenie gospodarstw
rolnych produkujàcych metodami ekologicznymi, po∏o˝onych
na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów
Ustawy o ochronie przyrody;
prowadzenie obserwacji terenów zagro˝onych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których wyst´pujà te ruchy;
inne zadania ustalone przez rad´
powiatu, s∏u˝àce ochronie Êrodowiska i gospodarce wodnej,
wynikajàce z zasady zrównowa˝onego rozwoju, w tym na
programy ochrony Êrodowiska.

Kto jest uprawniony do
korzystania ze Êrodków
Powiatowego Funduszu?
Do korzystania z funduszu uprawnione sà osoby wskazane w powy˝szej Uchwale Zarzàdu Powiatu/Rady
Miasta Najcz´Êciej sà to wszelkie
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osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej oraz orga-

nizacje spo∏eczne. JeÊli organizacje
po˝ytku publicznego majà form´
prawnà dopuszczalnà przez uchwa∏´

do ubiegania si´ o uzyskanie Êrodków z Powiatowego Funduszu,
mogà równie˝ si´ o nie ubiegaç.

Woda i Êcieki
Prawny serwis informacyjno-doradczy
Poznaj wskazówki ekspertów:
➢ AktualnoÊci: Bie˝àce zmiany w krajowych i unijnych przepisach
prawnych, wa˝ne terminy.

➢ Porady prawne: Praktyczne wskazówki dotyczàce stosowania
prawa w gospodarce wodno-Êciekowej.

➢ Finanse: Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, kary
za niestosowanie si´ do wymogów prawa, wskazówki dotyczàce
pozyskiwania Êrodków unijnych i krajowych.

➢ Technologie: Informacje dotyczàce rozwiàzaƒ technicznych.
➢ Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi naszych ekspertów na pytania
pojawiajàce si´ w Paƒstwa codziennej pracy

Skorzystaj z zalet serwisu:
➢ bie˝àce informacje o zmianach w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej
➢ przejrzysta struktura i zrozumia∏a treÊç
➢ praktyczne wskazówki z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej

Wybierz wersj´
drukowanà lub
elektronicznà!

✄ # # #

Zamów na prób´! Faks: (022) 829 27 00, 829 27 27
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 0 (pfx) 22 829 27 00, 829 27 27

■ Tak, zamawiam ■ egzemplarzy serwisu informacyjno-doradczego
„Woda i Êcieki“
Miesi´cznik, 16-20 stron A4 w wydaniu

■ Prenumerata roczna 273,60 z∏
(10% taniej)

Miesi´cznik16-20 stron, wersja elektroniczna

■ Prenumerata roczna 231,40 z∏ +22% VAT
■ Prenumerata kwartalna 65 z∏ +22% VAT

■ Prenumerata kwartalna 76 z∏
Do powy˝szych cen nale˝y doliczyç koszty przesy∏ki (dla formy drukowanej)

Forma p∏atnoÊci :

■ za pobraniem

■ przelew

# # #

Zamówienie publikacji jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji, tzn.
przed∏u˝enie prenumeraty nie wymaga odr´bnego zamówienia. Po
up∏ywie okresu pierwszej prenumeraty zostanie ona automatycznie
przed∏u˝ona i b´dà dosy∏ane kolejne numery a˝ do odwo∏ania. Rezygnacji
z kolejnej prenumeraty mo˝ecie Paƒstwo dokonaç tylko pisemnie. Macie
Paƒstwo prawo do zwrotu publikacji w ciàgu 14 dni, jeÊli nie spe∏nia ona
Paƒstwa oczekiwaƒ. Wp∏acone pieniàdze zostanà Paƒstwu zwrócone. Czas
realizacji zamówienia 14 dni. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç pod
numerami telefonu: (022) 559-36-00 (do 05); 559-36-33

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

21-100 ■

101-200 ■

powy˝ej 200 ■

Data: __ __– __ __ 2007 r.

WIS ODF0407
Piecz´ç/podpis .........................................................

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

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2007 r.

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2007

Podpis: .....................................................................

www.dashofer.pl

