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12 maja 2007 r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu
przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków
przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzeda˝y lasów,
gruntów i innych nieruchomoÊci
znajdujàcych si´ w zarzàdzie
Lasów Paƒstwowych (Dz.U. Nr 78,
poz. 532).
3 maja 2007 r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy
podczas stosowania rt´ci i jej
zwiàzków (Dz.U. Nr 69, poz. 455).
3 maja 2007 r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji
mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na

Szanowni Czytelnicy!

numeru.

Z przyjemnoÊcià przekazuj´ Paƒstwu majowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.

W dziale Porady prawne znajdà Paƒstwo
wskazówki naszych ekspertów dotyczàcych
m.in. okreÊlania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod´, a tak˝e kiedy, gdzie i za ile
przyznawane sà decyzje Êrodowiskowe
oraz na czym polega wy∏àczenie dzia∏ki
z produkcji rolnej lub leÊnej. W dziale
Finanse zajmujemy si´ tematem finansowania inwestycji z programu pomocowego
oraz z programu operacyjnego infrastruktura i Êrodowisko.

O najbardziej aktualnych zmianach w prawie zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
przeczytajà Paƒstwo, jak zawsze, w dziale
AktualnoÊci. W zwiàzku z niedawnym
wejÊciem w ˝ycie Ustawy o zapobieganiu
szkodom w Êrodowisku i ich naprawie,
kontynuujemy to zagadnienie, o którym
pisaliÊmy w poprzednim numerze. Artyku∏
o tej ustawie omawiamy w Temacie
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Wielkimi krokami zbli˝a si´ do nas lato,
a w zwiàzku z tym zapewne planujà
Paƒstwo ró˝nego rodzaju wyjazdy wypoczynkowe, sanatoryjne czy rekreacyjne.

Êrodowisko (Dz.U. Nr 69, poz. 457).
Rozporzàdzenie to zosta∏o wydane
na podstawie upowa˝nienia zawartego w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z póên. zm.). Z dniem wejÊcia w ˝ycie
tego rozporzàdzenia traci moc Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 6 paêdziernika 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ
dotyczàcych ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie elektronicznym i elektrycznym niektórych
substancji mogàcych negatywnie
oddzia∏ywaç na Êrodowisko (Dz.U.
Nr 229, poz. 2310)
30 kwietnia 2007 r. wesz∏a w ˝ycie
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75,
poz. 493). O tej ustawie pisaliÊmy
w poprzednim numerze, ale ze
wzgl´du na fakt, ˝e temat jest wa˝ny i bardzo aktualny kontynuujemy
go na stronie 10.
■
Zach´cam zatem do zapoznania si´ z artyku∏em o op∏atach w uzdrowiskach. W artykule
poruszamy m.in. kwesti´ ró˝nicy mi´dzy
op∏atà uzdrowiskowà a op∏atà miejscowà.
Dzi´kuj´ za nades∏ane przez Paƒstwa
pytania i sugestie tematów dla serwisu.
Nasi eksperci w dalszym ciàgu czekajà na
kolejne nurtujàce Paƒstwa pytania.
Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer
Aleksandra Morawiec
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: morawiec@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 84
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Zmiany w prawie
1 maja 2007 r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
26 kwietnia 2007 r., zmieniajàce

rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego
w zakresie regionalnej pomocy

publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie Êrodowiska (Dz.U.
Nr 76, poz. 503).
■

Porady prawne
OkreÊlanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków
Od 16 sierpnia 2006 r. obowiàzujà szczegó∏owe zasady ustalania przez przedsi´biorstwa
stawek i cen za dostawy wody,
które okreÊla Rozporzàdzenie
Ministra Budownictwa w sprawie
okreÊlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków z dnia
28 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886).
Wraz z wejÊciem w ˝ycie powy˝szego
rozporzàdzenia traci moc Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okreÊlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie
Êcieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257).
Kryteria ustalania
niezb´dnych przychodów
Wed∏ug rozporzàdzenia w celu
obliczenia taryfowych cen i stawek
op∏at planowanych na rok obowiàzywania taryf przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne ustala
niezb´dne przychody, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacj´ lub odpisy umorzeniowe,
b) podatki i op∏aty niezale˝ne
od przedsi´biorstwa,
c) op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska;
2) koszty zakupionej przez siebie
wody lub wprowadzania Êcieków

2

3)

4)
5)
6)

do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, nieb´dàcych w jego posiadaniu;
sp∏aty rat kapita∏owych ponad
wartoÊç amortyzacji lub umorzenia;
sp∏aty odsetek od zaciàgni´tych
kredytów i po˝yczek;
nale˝noÊci nieregularne;
mar˝´ zysku.

Koszty te planuje si´ na podstawie:
1) kosztów poniesionych w roku
obrachunkowym poprzedzajàcym rok, w którym wprowadzana
jest taryfa,
2) kosztów wynikajàcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony Êrodowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych
i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajàcym
rok, w którym wprowadzona jest
taryfa.
W niezb´dnych przychodach oraz
taryfowych cenach i stawkach mo˝liwe jest uwzgl´dnianie op∏at kosztów inwestycji, powinno to byç jednak dokonywane stopniowo i roz∏o˝one w czasie.
Niezb´dne przychody ustala si´
jako sum´ sk∏adników:
1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeƒ oraz Êwiadczeƒ na
rzecz pracowników i Êredniorocznego wskaênika przyrostu
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, ustalonego przez
strony uprawnione do zawarcia
zak∏adowego uk∏adu zbiorowego
pracy, a w przypadku braku za-
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warcia takiego uk∏adu, wskaênika ustalonego przez uprawniony
organ na podstawie Ustawy z dnia
16 grudnia 1994 r. o negocja-
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2)

3)

4)

5)

cyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z póên.
zm.), og∏oszonego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, lub
Êredniorocznego wskaênika cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ustalonego w ustawie bud˝etowej;
iloczynu sumy kosztów materia∏ów, us∏ug transportowych
i Êredniorocznego wskaênika cen
produkcji sprzedanej przemys∏u;
pozosta∏ych kosztów eksploatacji i utrzymania wed∏ug planowanych bàdê obowiàzujàcych
stawek na rok obowiàzywania
taryf;
planowanych bàdê wynikajàcych z zawartej przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne umowy kosztów zakupionej wody lub kosztów wprowadzanych Êcieków do urzàdzeƒ
nieb´dàcych w posiadaniu przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego;
nale˝noÊci nieregularnych, ustalanych na podstawie odpisów
aktualizujàcych te nale˝noÊci.
Alokacja kosztów
na taryfowe grupy
odbiorców us∏ug

Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji
kosztów na taryfowe grupy odbiorców us∏ug, uwzgl´dniajàc lokalne
uwarunkowania, w szczególnoÊci:
1) wielkoÊç zró˝nicowania kosztów
Êwiadczenia us∏ug w poszczególnych taryfowych grupach
odbiorców us∏ug, mierzonà kosztami jednostkowymi;
2) dost´pnoÊç danych odnoszàcych
si´ do poszczególnych rodzajów
kosztów;
3) struktur´ i rodzaj planowanych
taryf;
4) stabilnoÊç stosowanych metod
alokacji kosztów;
www.dashofer.pl

5) wyposa˝enie w wodomierze
i urzàdzenia pomiarowe;
6) mo˝liwoÊç wyodr´bniania kosztów dla ich w∏aÊciwej alokacji.

niajàc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków.

Dla potrzeb alokacji kosztów na
taryfowe grupy odbiorców us∏ug
metody podzia∏u kosztów w szczególnoÊci uwzgl´dniajà okreÊlenie:
1) wspó∏czynników alokacji kosztów
wyliczonych na podstawie udzia∏ów poszczególnych taryfowych
grup odbiorców us∏ug w ca∏kowitej iloÊci dostarczonej wody lub
w ca∏kowitej iloÊci odebranych
Êcieków – w odniesieniu do kosztów, których wysokoÊç dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców us∏ug jest wprost proporcjonalna do wielkoÊci Êwiadczonych us∏ug dla tych grup,
2) wspó∏czynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o ewidencj´ ksi´gowà kosztów, prowadzonà zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoÊci
– w odniesieniu do kosztów,
których nie da si´ podzieliç na
poszczególne taryfowe grupy
odbiorców w oparciu o wielkoÊç Êwiadczonych us∏ug.

Taryfowe ceny i stawki op∏at powinny byç kalkulowane i ró˝nicowane w taki sposób, ˝eby zapewniç:
1) uzyskanie z wp∏at odbiorców
us∏ug przychodów na poziomie
zapewniajàcym samofinansowanie si´ dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa oraz zysku;
2) motywowanie odbiorców us∏ug
do racjonalnego korzystania
z wody i ograniczania zanieczyszczenia Êcieków;
3) eliminowanie subsydiowania
skroÊnego;
4) ∏atwoÊç ustalania i sprawdzania
nale˝noÊci za Êwiadczenie us∏ug.

WA˚NE!
✔
Metody, o których mowa powy˝ej,
mogà uwzgl´dniaç okreÊlenie wspó∏czynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz´ kosztów
– w odniesieniu do kosztów zale˝nych od uwarunkowaƒ technicznych
Êwiadczenia us∏ug, w szczególnoÊci takich jak: wielkoÊç ∏adunku
zanieczyszczeƒ w przyjmowanych
do odprowadzania Êciekach, wykorzystanie przepustowoÊci urzàdzeƒ
wodociàgowych i kanalizacyjnych,
wielkoÊç, rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni zanieczyszczonej o trwa∏ej nawierzchni.
Kryteria ró˝nicowania
cen i stawek op∏at
Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru
rodzaju i struktury taryfy, uwzgl´d-

Wybór taryfy
Wyboru struktury i rodzaju taryfy
dokonuje przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, uwzgl´dniajàc:
1) w zale˝noÊci od przyj´tego
rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us∏ug:
a) taryf´ jednolità – zawierajàcà
jednolite ceny us∏ug i jednolite stawki op∏at dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odr´bne dla zaopatrzenia
w wod´ i dla odprowadzania
Êcieków,
b) taryf´ niejednolità – zawierajàcà ró˝ne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczonà
wod´ i ceny za odprowadzane
Êcieki lub ró˝ne dla poszczególnych grup taryfowych
odbiorców stawki op∏at;
2) w zale˝noÊci od struktury
taryfy:
a) taryf´ jednocz∏onowà – zawierajàcà cen´ odniesionà
do 1 m3 dostarczanej wody lub
1 m3 odprowadzanych Êcieków lub cen´ odniesionà do
jednostki miary powierzchni
zanieczyszczonej o trwa∏ej
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nawierzchni, jej rodzaju
i sposobu zagospodarowania,
z której odprowadzane sà
Êcieki opadowe i roztopowe
kanalizacjà deszczowà, bez
stawki op∏aty abonamentowej,
b) taryf´ wielocz∏onowà – zawierajàcà ceny i stawki op∏at;
3) w zale˝noÊci od zró˝nicowania cen wody w ró˝nych przedzia∏ach jej zu˝ycia lub Êcieków w ró˝nych przedzia∏ach ich
wprowadzania:
a) taryf´ sezonowà, charakteryzujàcà si´ wy˝szymi cenami
wody lub Êcieków w sezonie
szczytowego zapotrzebowania na us∏ugi wodociàgowo-kanalizacyjne i ni˝szymi
cenami poza sezonem,
b) taryf´ progresywnà, stosowanà przy ograniczonych
mo˝liwoÊciach ujmowania
wody lub oczyszczania Êcieków przez przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne,
w której ceny wody lub Êcieków rosnà wraz ze wzrostem
ich iloÊci ponad przedzia∏ nie
mniejszy ni˝ wynika to z przepisów dotyczàcych przeci´tnych norm zu˝ycia wody.
W celu okreÊlenia taryfowych
cen i stawek op∏at, odpowiednio
dla zaopatrzenia w wod´ i odprowadzania Êcieków, dokonuje si´:
1) podzia∏u odbiorców us∏ug na
taryfowe grupy odbiorców us∏ug;
2) wyboru rodzaju taryfy;
3) alokacji niezb´dnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców us∏ug;
4) podzia∏u niezb´dnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us∏ug
odpowiednio do za∏o˝onej struktury cen i rodzaju stawek op∏at;
5) obliczania taryfowych cen i rodzaju stawek op∏at.

✔

PAMI¢TAJ!
Obliczenie taryfowych cen i stawek
op∏at nast´puje przez podzielenie
odpowiadajàcych im planowanych
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rocznych niezb´dnych przychodów
przez planowanà rocznà iloÊç Êwiadczonych us∏ug.

si´ z wody lub odprowadza∏o Êcieki.
Poprzednie przepisy nic nie mówi∏y
na ten temat.

Planowanà rocznà iloÊç Êwiadczonych us∏ug oblicza si´ jako sum´
zweryfikowanej iloÊci Êwiadczonych us∏ug w roku obrachunkowym
poprzedzajàcym rok planowanego
wprowadzenia taryfy oraz zmiany
iloÊci Êwiadczonych us∏ug, w tym
wynikajàcej w szczególnoÊci z planowanej realizacji wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji.

Op∏aty za przekroczenie

Zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków
Nale˝noÊci za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków ustala si´ jako iloczyny
taryfowych cen i stawek op∏at oraz
odpowiadajàcych im iloÊci Êwiadczonych us∏ug.
IloÊç pobranej wody w budynkach
wyposa˝onych w wodomierze g∏ówne
ustala si´ zgodnie z ich wskazaniami.
W przypadku braku wodomierzy,
iloÊç dostarczonej do budynku wody
ustala si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi przeci´tnych norm zu˝ycia wody.
W zale˝noÊci od wyposa˝enia budynków w urzàdzenia pomiarowe
i wodomierze do pomiaru iloÊci
wody bezpowrotnie zu˝ytej, iloÊç
odprowadzonych Êcieków ustala
si´ na podstawie wskazaƒ urzàdzenia pomiarowego, a w przypadku
jego braku – jako równà iloÊci wody
pobranej lub iloÊci wody pobranej,
pomniejszonej o iloÊç wody bezpowrotnie zu˝ytej.
Je˝eli taryfa zawiera stawk´ op∏aty
abonamentowej, nale˝noÊci wynikajàce z jej wysokoÊci regulowane
sà niezale˝nie od tego, czy odbiorca
us∏ug pobiera∏ wod´ lub odprowadza∏ Êcieki w okresie rozliczeniowym. Abonamenty b´dzie si´ p∏aci∏o
niezale˝nie od tego, czy korzysta∏o
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Przedsi´biorstwa b´dà mog∏y (zale˝y
to od nich) pobieraç dwojakiego
rodzaju op∏aty za przekroczenie
warunków odprowadzania Êcieków
przemys∏owych oraz za odprowadzenie wód opadowych (deszczówki).
Do chwili wprowadzenia rozporzàdzenia nie mog∏y ˝àdaç pieni´dzy za
to, ˝e zosta∏o odprowadzonych wi´cej Êcieków ni˝ przewiduje umowa.
W praktyce p∏acà za to wszyscy odbiorcy wody, poniewa˝ przedsi´biorstwa wodociàgowe uwzgl´dniajà je w stawkach taryfy. Przedsi´biorstwa b´dà mog∏y ponadto
ustalaç oddzielne taryfy za Êcieki
opadowe. W tej chwili nie pobiera
si´ za nie op∏at.
Je˝eli przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne Êwiadczy wy∏àcznie us∏ug´ odprowadzania Êcieków oraz brak jest urzàdzenia pomiarowego, iloÊç Êcieków ustala si´
zgodnie z przepisami dotyczàcymi
przeci´tnych norm zu˝ycia wody,
a w przypadku braku odniesienia
w tych normach – jako równà iloÊci
Êcieków okreÊlonej w umowie.
PAMI¢TAJ!
✔
W rozliczeniach z osobami korzystajàcymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z w∏aÊcicielem lub
zarzàdcà tego budynku nale˝noÊci
za dostarczonà wod´ lub odprowadzone Êcieki mogà byç regulowane
na podstawie prognozy iloÊci us∏ug,
które majà byç Êwiadczone przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne.

Prognoza ta wynika z umowy i jest
ustalana zgodnie z przepisami dotyczàcymi przeci´tnych norm zu˝ycia
wody lub na podstawie Êredniego
zu˝ycia wody w ubieg∏ym okresie
rozliczeniowym. Odbiorca us∏ug
powinien dokonaç zap∏aty za dowww.dashofer.pl
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starczonà wod´ lub odprowadzone
Êcieki w terminie okreÊlonym w fakturze, który nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 14 dni od daty jej wys∏ania lub
dostarczenia w inny sposób.

Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacki

§ Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Budownictwa

w sprawie okreÊlania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ a zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków z dnia
28 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 127,
poz. 886).

Porady prawne
Wy˝sze op∏aty za wydawanie decyzji Êrodowiskowych
Zgodnie z Ustawà – Prawo Ochrony
Ârodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. („Ustawa POÂ”) post´powanie oceniajàce wp∏yw inwestycji na Êrodowisko koƒczy si´
wydaniem odr´bnej decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
musi byç poprzedzone przeprowadzeniem post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko (art. 46 ust. 3
POÂ). Od 1 stycznia 2007 za decyzj´ Êrodowiskowà nale˝y zap∏aciç
205 z∏. Do koƒca 2006 r. decyzja
ta nie podlega∏a op∏acie.
Przedsi´wzi´cia mogàce
oddzia∏ywaç na
Êrodowisko
Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje si´ dla przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 51
ust 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627
z póên. zm.), do których zalicza si´:
1. przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
wymienione w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie
okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko
oraz szczegó∏owych kryteriów
zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´ç do sporzàdzania raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U.
Nr 257. poz. 2573 z póên. zm.)
(dalej „Rozporzàdzenie”), dla
www.dashofer.pl

których sporzàdzenie raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne (art. 51
ust. 1 pkt. 1 i 2);
2. przedsi´wzi´cia inne ni˝ wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,
które nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura
2000 lub nie wynikajà z tej
ochrony, je˝eli mogà znaczàco
oddzia∏ywaç na ten obszar (art. 51
ust. 1 pkt 3).
PAMI¢TAJ!
✔
W przypadku przedsi´wzi´ç wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska,
dla których raport o oddzia∏ywaniu
na Êrodowisko sporzàdza si´ obligatoryjnie, do wniosku o wydanie
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach nale˝y do∏àczyç równie˝
raport, sporzàdzony zgodnie z art. 52
Ustawy POÂ. Dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç z∏o˝enie niniejszego wniosku stanowi podstaw´ stwierdzenia
przez organ o obowiàzku lub o odstàpieniu od obowiàzku sporzàdzenia
raportu.

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko poprzedza m.in. budow´ ka˝dej sieci
kanalizacyjnej oraz wodociàgowej,
z wyjàtkiem przy∏àczy, oraz rozpocz´cie budowy dróg publicznych.
Post´powanie oceniajàce obejmie
inwestycje wymienione nie tylko
w powy˝szym Rozporzàdzeniu, ale
tak˝e drobnych inwestorów lub
samodzielne podmioty, które prowadzà budow´ we w∏asnym zakresie.
W przypadku, gdy budowa odbywa
si´ na obszarach Natura 2000, na

których znajdujà si´ ptaki, roÊliny,
zwierz´ta lub ich siedliska obj´te
ochronà, takie post´powanie powinno
równie˝ zostaç przeprowadzone.
Kiedy nale˝y uzyskaç
decyzj´?
1) Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach nale˝y uzyskaç
przed decyzjami okreÊlonymi
w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 Ustawy
POÂ, tj m.in.:
➢ decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu budowlanego,
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
oraz na rozbiórk´ obiektów
jàdrowych,
➢ koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, na wydobywanie kopalin
ze z∏ó˝, na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji
oraz sk∏adowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
➢ pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzàdzeƒ wodnych,
➢ decyzji ustalajàcej warunki
prowadzenia robót polegajàcych na regulacji wód oraz
budowie wa∏ów przeciwpowodziowych, a tak˝e robót
melioracyjnych, odwodnieƒ
budowlanych oraz innych
robót ziemnych,
➢ decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany
gruntów,
➢ decyzji o zmianie lasu na u˝ytek rolny,
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➢ decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady oraz drogi krajowej.
2) Decyzj´ o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach nale˝y uzyskaç równie˝ przed dokonaniem
zg∏oszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych
oraz zg∏oszenia zmiany sposobu
u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, je˝eli dotyczy przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, okreÊlonych w art. 51
ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz powy˝szym
Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreÊlenia rodzajów
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko.
Ile powinniÊmy zap∏aciç?
Do koƒca 2006 r. nie by∏o obowiàzku
uiszczania op∏aty skarbowej za
wydanie decyzji Êrodowiskowej.
Od 1 stycznia 2007 r. obowiàzujà
nast´pujàce stawki:
a) 205 z∏ – za wydanie decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia,
b) 105 z∏ – za przeniesienie decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia na rzecz innej
osoby,
c) 205 z∏ – za zmian´ decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia.
Nie ma obowiàzku zap∏aty op∏aty
skarbowej od z∏o˝enia wniosku i za∏àczników do niego.
Kto wydaje decyzj´?
Decyzj´ Êrodowiskowà wydaje:
1) wójt, burmistrz lub prezydent
miasta,
2) starosta – gdy chodzi o podzia∏
i scalanie gruntów,
3) wojewoda – dla dróg krajowych
oraz niektórych linii: kolejowych,
elektroenergetycznych oraz rurociàgów, dla obszarów morskich, zamkni´tych, dla zmiany
lasu (nieb´dàcego w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa) na grunt rolny.
Post´powanie rozpoczyna si´ dopiero, gdy inwestor z∏o˝y wniosek
(wyjàtkiem jest scalanie lub wymiana gruntu, to post´powanie
wszczyna si´ z urz´du).
Za∏àczniki do wniosku:
1) raport (gdy inwestycja obj´ta
jest obowiàzkiem jego sporzàdzenia) lub informacje zawierajàce wst´pne dane o wp∏ywie
inwestycji na Êrodowisko (gdy
sporzàdzenie raportu jest fakultatywne), najcz´Êciej urz´dy
˝àdajà raportu w trzech egzemplarzach,

2) poÊwiadczona kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz obszarem, na który b´dzie oddzia∏ywa∏a ta inwestycja, najcz´Êciej
urz´dnicy ˝àdajà jednego egzemplarza, niektórzy chcà wi´cej,
nie wynika to z przepisów,
3) wyciàg z miejscowego planu –
gdy decyzj´ Êrodowiskowà wydaje wojewoda,
4) dowód zap∏aty op∏aty skarbowej
w wysokoÊci wskazanej powy˝ej
(do∏àcza si´ go do wniosku).
WA˚NE!
✔
Decyzja Êrodowiskowa jest wa˝na
przez dwa lata. Jej obowiàzywanie
b´dzie mo˝na przed∏u˝yç o kolejne
dwa, ale tylko, jeÊli inwestycja b´dzie
prowadzona etapami i nie zmienià
si´ uwarunkowania.
Paulina Grabowska
Aplikant Radcowski

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz.U. Nr. 62,
poz. 627 z póên. zm.).
2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏owych kryteriów
zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´ç do sporzàdzania raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U. Nr 257.
poz. 2573 z póên. zm.).

Porady prawne
Wy∏àczenie z produkcji rolnej i leÊnej
Ochrona gruntów rolnych pastwisk polega na tym, ˝e Paƒstwo stosuje pewne ograniczenia w stosunku do zmiany
przeznaczenia ziemi, która jest
w pe∏ni wartoÊciowa rolniczo.
Obecnie ze wzgl´du na wysokie ceny mieszkaƒ popularne
staje si´ kupowanie dzia∏ek
w celu ich odrolnienia i sprzeda˝y z du˝ym zyskiem jako budowlanych.

6

Na czym polega
przekszta∏cenie
dzia∏ki rolnej?
Przekszta∏cenie dzia∏ki rolnej w budowlanà reguluje Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leÊnych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266 z póên. zm.)
(„Ustawa”). Zgodnie z jej brzmieniem osoba, która chce zmieniç
przeznaczenie nieruchomoÊci, po-
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winna ustaliç status nieruchomoÊci,
w planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Je˝eli Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego,
a w nim zaznaczone, jaka powierzchnia ziemi umo˝liwia
budow´ domu, mo˝na nabyç
okreÊlonà dzia∏k´ i z∏o˝yç wniosek o pozwolenie na budow´.
2. Je˝eli gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzenwww.dashofer.pl
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nego, mo˝e byç trudniej. Taka
sytuacja ma miejsce najcz´Êciej,
ok. 85 proc. gmin w Polsce nie
ma aktualnych planów zagospodarowania. W Polsce wi´kszoÊç
planów utraci∏o wa˝noÊç w 2003 r.
Obecnie trwajà prace nad ich
przygotowaniem. Je˝eli wi´c ktoÊ
posiada dzia∏k´ rolnà, ma okazj´
na zmian´ jej przeznaczenia.
JeÊli gmina opracowuje plan
zagospodarowania, nale˝y z∏o˝yç w gminie podanie o zmian´
przeznaczenia gruntu. Podanie
takie zwolnione jest z op∏aty.
PAMI¢TAJ!
✔
Zakup dzia∏ki w gminie, która nie ma
planu, jest ryzykowne: na jego uchwalenie mo˝na bardzo d∏ugo czekaç.
Nie wiadomo te˝, jakie jest lub b´dzie
w przysz∏oÊci przeznaczenie dzia∏ki,
np. mo˝e si´ okazaç, ˝e na danym terenie nie b´dzie mo˝na si´ budowaç,
albo ˝e w sàsiedztwie b´dzie przebiegaç linia wysokiego napi´cia.

si´ staç budowlanymi. Je˝eli gmina
nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, szanse na odrolnienie sà znikome.
JeÊli gmina posiada plan miejscowy,
w którym znajduje si´ zapis, i˝ grunt
ma przeznaczenie rolne z zakazem
zabudowy, te szanse sà równie˝ bardzo ma∏e. Aby zarzàd gminy, zmieni∏ taki plan miejscowy dla danego
fragmentu gminy, musi nastàpiç
sytuacja, ˝e zbyt ma∏o jest terenów
budowlanych dla dalszego rozwoju
gminy lub teren ma niskà przydatnoÊç produkcyjnà.

WA˚NE!
Odrolnienie dzia∏ki polega na
zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
z rolnej na budowlanà i na wy∏àczeniu gruntu z produkcji rolnej.
Zmianà planu zagospodarowania
zajmuje si´ Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urz´du Gminy
i tam w∏aÊciciele gruntów rolnych
powinni sk∏adaç podania o zmian´
przeznaczenia gruntu.

Przeznaczenie na cele nierolnicze
i nieleÊne, w przypadku gdy gmina
chce dokonaç zmiany:
1) gruntów rolnych stanowiàcych
u˝ytki rolne klas I-III, je˝eli ich
zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2) gruntów leÊnych stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa – wymaga uzyskania zgody Ministra
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa,
3) gruntów rolnych stanowiàcych
u˝ytki rolne klasy IV, je˝eli ich
zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
4) gruntów rolnych stanowiàcych
u˝ytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego i torfowisk, je˝eli
ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia
przekracza 1 ha,
5) pozosta∏ych gruntów leÊnych
wymaga uzyskania zgody marsza∏ka województwa, wyra˝anej
po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Procedur´ odrolnienia gruntu przeprowadza gmina w trakcie uchwalania nowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Jedynie wówczas mo˝e zdecydowaç, które z rolniczych terenów majà

O zgod´ urzàd gminy wyst´puje
tylko na etapie pracy nad nowym
planem zagospodarowania. Takiej
decyzji nie mo˝na wi´c uzyskaç,
je˝eli gmina nie planuje jego zmiany.
Po otrzymaniu decyzji opracowany

Odrolnienie i wy∏àczenie
z produkcji rolnej
w przypadku braku planu
Aby móc wybudowaç nieruchomoÊç
na ziemi rolnej, nale˝y dzia∏k´ odrolniç i wy∏àczyç z produkcji rolnej
(nie zawsze).

✔

www.dashofer.pl

jest plan zagospodarowania. Je˝eli
decyzja b´dzie odmowna, dzia∏ka
w planie pozostanie nadal dzia∏kà
rolnà. Je˝eli decyzja b´dzie pozytywna, w planie zagospodarowania
dzia∏ka rolna zostanie zmieniona
na budowlanà.
Inwestorzy, który posiadajà ziemi´,
dla której plan miejscowy ustala
jedynie ogólne przeznaczenie gruntu
jako rolnego, bez zakazu zabudowy
mogà wybudowaç budynek, pod warunkiem ˝e udowodnià jego rolnicze wykorzystanie – obiekt b´dzie
wchodzi∏ w sk∏ad gospodarstwa rolnego lub b´dzie jednym z elementów zabudowy zagrodowej.
Wy∏àczenie dzia∏ki
z produkcji rolnej
W przypadku gdy grunt jest odrolniony, nale˝y wystàpiç o wy∏àczenie dzia∏ki z produkcji rolnej. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç m.in.:
➢ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
➢ projekt zagospodarowania dzia∏ki
na aktualnej kopii mapy zasadniczej wraz z wielkoÊcià powierzchni do wy∏àczenia z produkcji rolnej (chodzi o powierzchni´ pod budynkiem itp.),
➢ wypis z rejestru gruntów z odbitkà
z mapy ewidencyjnej,
➢ dokument potwierdzajàcy w∏asnoÊç dzia∏ki: akt notarialny lub
wypis z ksi´gi wieczystej.

✔

WA˚NE!
Zgoda na wy∏àczenie dzia∏ki z produkcji rolnej jest obowiàzkowa,
jeÊli ziemia jest dobrej jakoÊci,
czyli nale˝y do klas I, II, III, III a,
III b, oraz w przypadku u˝ytków
rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI,
wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego (np. torfy).
JeÊli rada gminy podj´∏a uchwa∏´
o ochronie gruntów klas IV, IVa
i IVb pochodzenia mineralnego,
zgoda jest równie˝ potrzebna przy
tych gruntach. Decyzja w sprawie
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wy∏àczenia jest wydawana przez
starostwo, a konkretnie przez dyrektora Wydzia∏u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÊciami. Wy∏àczeniu podlegajà
tylko te cz´Êci dzia∏ki, które sà faktycznie przeznaczone pod zabudow´
domem, gara˝em, tarasem, itp.

✔

PAMI¢TAJ!
Decyzja o wy∏àczeniu musi byç wydana przed uzyskaniem pozwolenia
na budow´.

Op∏aty
Osoba, która uzyska∏a zezwolenie na
wy∏àczenie gruntów, ma obowiàzek
zap∏aciç za:
1) wy∏àczenie ich z produkcji rolnej
oraz uiszczaç op∏aty roczne,
2) w odniesieniu do gruntów leÊnych
– tak˝e jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyr´bu drzewostanu. Obowiàzek taki powstaje
od dnia faktycznego wy∏àczenia gruntów z produkcji.
Je˝eli nieruchomoÊç b´dzie mia∏a
powierzchni´ do 500 m kw., op∏ata
za wy∏àczenie nie jest pobierana.

W przypadku wi´kszej powierzchni
ustala si´ op∏at´ wed∏ug tabel zamieszczonych w Ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych (poni˝ej),
a naliczajà je urz´dnicy starostwa.
Jej wysokoÊç zale˝y od klasy gruntów oraz powierzchni, jaka ma byç
wy∏àczona z produkcji rolnej.
W przypadku gdy w∏aÊciciel, który
w okresie 2 lat zrezygnuje w ca∏oÊci
lub w cz´Êci z uzyskanego prawa
do wy∏àczenia gruntów z produkcji
rolniczej lub leÊnej, otrzyma zwrot
nale˝noÊci, jakà uiÊci∏, odpowiednio do powierzchni gruntów niewy∏àczonych z produkcji. W przypadku
zbycia gruntów wy∏àczonych z produkcji, obowiàzek uiszczania op∏at
rocznych przechodzi na nabywc´.
Zbywajàcy jest zobowiàzany uprzedziç o tym nabywc´.
Odszkodowanie
W przypadku uzyskania zezwolenia na wy∏àczenie z produkcji gruntów leÊnych, mo˝e si´ pojawiç tak˝e
koniecznoÊç zap∏aty jednorazowego odszkodowania w sytuacji,
gdy dokonano przedwczesnego wyr´bu drzewostanu. Odszkodowanie takie ma charakter jednorazowy,

zaÊ jego wysokoÊç stanowi ró˝nic´
mi´dzy spodziewanà wartoÊcià drzewostanu w wieku r´bnoÊci, okreÊlonym w planie urzàdzania lasu,
a wartoÊcià w chwili jego wyr´bu.
Odszkodowanie za przedwczesny
wyr´b drzewostanu nie dotyczy
jednak sytuacji, w której wy∏àczane
z produkcji leÊnej na cele budownictwa mieszkaniowego sà grunty
o powierzchni:
1. do 0,05 ha, w przypadku budynku
jednorodzinnego,
2. do 0,02 ha, na ka˝dy lokal mieszkalny, w przypadku budynku
wielorodzinnego.
Wówczas, podobnie jak w odniesieniu do nale˝noÊci i op∏at rocznych,
nie istnieje obowiàzek uiszczenia
odszkodowania za przedwczesny
wyr´b lasu. Przepisy przewidujà tak˝e

Tabela 1: Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych
Grunty orne i sady, pod budynkami
i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad
gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami
i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod
pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi
Klasa

¸àki i pastwiska trwa∏e, pod budynkami
i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad
gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami
i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod
pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi

RównowartoÊç ton ziarna ˝yta

Klasa

RównowartoÊç ton ziarna ˝yta

Wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
I

750

¸ i Ps I

750

II

650

¸ i Ps II

620

IIIa

550

¸ i Ps III

500

IIIb

450

Wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
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IVa

350

¸ i Ps IV

300

IVb

250

¸V

250

V

200

Ps V

200

VI

150

¸ i Ps VI

150
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mo˝liwoÊç umorzenia odszkodowania, zwiàzanà z inwestycjami o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej.

Tabela 2. Nale˝noÊç za wy∏àczenie z produkcji 1 ha gruntu leÊnego
bez drzewostanu
RównowartoÊç ceny 1 m3
drewna w wysokoÊci
og∏aszanej przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny

Typy siedliskowe lasów

Nale˝noÊç pomniejsza si´ o wartoÊç
gruntu, ustalonà wed∏ug cen rynkowych stosowanych w danej miejscowoÊci w obrocie gruntami, w dniu
faktycznego wy∏àczenia tego gruntu
z produkcji.
RównowartoÊç tony ziarna ˝yta
ustala si´ w wysokoÊci stosowanej
do wymierzania podatku rolnego,
og∏aszanej przez G∏ówny Urzàd
Statystyczny.
Nale˝noÊç i op∏aty roczne za wy∏àczenie z produkcji gruntów leÊnych
w lasach ochronnych sà wy˝sze
o 50% od nale˝noÊci i op∏at, o których mowa w powy˝szej tabeli.

✔

WA˚NE!
Nale˝noÊç uiszcza si´ w terminie
do 60 dni od dnia, w którym decyzja
sta∏a si´ ostateczna.
Op∏ata roczna
Obowiàzek uiszczania nale˝noÊci
oraz op∏at rocznych cià˝y na w∏aÊcicielu gruntów. W przypadku ich
zbycia, obowiàzek p∏atnoÊci przechodzi na nabywc´. W sytuacji, gdy
wydana zosta∏a decyzja o wy∏àczeniu z produkcji, ale faktyczne wy∏àczenie nie nastàpi∏o do czasu
zbycia gruntów obj´tych decyzjà,
obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci

Lasy: Êwie˝y, wilgotny, ∏´gowy i górski oraz ols
jesionowy i ols górski
Lasy mieszane: Êwie˝y, wilgotny i bagienny,
wy˝ynny, górski i ols
Bory mieszane: Êwie˝y, wilgotny, bagienny,
wy˝ynny i górski
Bory: Êwie˝y, wilgotny, górski
Bory: suchy i bagienny

oraz op∏at rocznych cià˝y na nabywcy, który dokona∏ faktycznego
wy∏àczenia gruntów z produkcji.

2000
1500
1150
600
250

Brak obowiàzku
nale˝noÊci i op∏at
rocznych

✔

PAMI¢TAJ!
Op∏at´ rocznà za dany rok uiszcza
si´ w terminie do dnia 30 czerwca
tego roku, przyjmujàc za podstaw´
ustalenia równowartoÊç ceny tony
ziarna ˝yta, stosowanej przy wymierzaniu podatku rolnego za pierwsze
pó∏rocze w tym roku, a w odniesieniu do gruntów leÊnych – cen´ 1 m3
drewna, stosowanà przy wymiarze
podatku leÊnego w danym roku.

Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´
o obj´ciu na jej obszarze ochronà
równie˝ gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa i IVb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego. Wówczas nale˝noÊç z tytu∏u
wy∏àczenia z produkcji 1 ha tych
gruntów wynosi:

Obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci
i op∏at rocznych, a w odniesieniu
do gruntów leÊnych równie˝ jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wy∏àczenia gruntów z produkcji rolniczej lub leÊnej na cele
budownictwa mieszkaniowego:
1) do 0,05 ha w przypadku budynku
jednorodzinnego,
2) do 0,02 ha, na ka˝dy lokal mieszkalny, w przypadku budynku
wielorodzinnego.
Paulina Grabowska
Aplikant radcowski

§ Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 121. poz. 1266 z póên. zm.).

Tabela 3. Nale˝noÊç z tytu∏u wy∏àczenia z produkcji 1 ha gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa i IVb,
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego
Grunty orne i sady, pod budynkami
i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad
gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami
i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod
pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi
Klasa

RównowartoÊç ton ziarna ˝yta

¸àki i pastwiska trwa∏e, pod budynkami
i urzàdzeniami wchodzàcymi w sk∏ad
gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami
i zakrzewieniami Êródpolnymi, w tym pod
pasami przeciwwietrznymi i urzàdzeniami
przeciwerozyjnymi
Klasa

RównowartoÊç ton ziarna ˝yta

¸ i Ps IV

300

Wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
IVa

350

IVb

250
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Temat numeru

Ustawa o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie
ju˝ obowiàzuje
Nowe Przepisy, dostosowujàce
nasze prawo do wymagaƒ UE,
sà bardziej restrykcyjne. Przedsi´biorcy muszà wi´c bacznie
zwracaç uwag´, czy ich dzia∏alnoÊç nie powoduje zmian w Êrodowisku. Od 30 kwietnia 2007 r.
b´dà ponosiç odpowiedzialnoÊç
nie tylko za katastrofy ekologiczne, ale tak˝e za spadek populacji wyst´pujàcych w okolicy
gatunków roÊlin lub zwierzàt,
o ile stanie si´ to z ich winy.
Ustawa o zapobieganiu szkodom
w Êrodowisku i ich naprawie (zwana
dalej USTAWÑ) dokonuje wdro˝enia Dyrektywy 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.
Podstawowym celem transpozycji
Dyrektywy 2004/35/WE jest zapewnienie rzeczywistego wdro˝enia
zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”,
a tak˝e zlikwidowanie barier w konkurencyjnoÊci podmiotów gospodarczych, gospodarujàcych w ró˝nych
krajach Wspólnoty, których dzia∏alnoÊç mo˝e si´ staç êród∏em bezpoÊredniego zagro˝enia wystàpieniem
szkody lub szkody w Êrodowisku.
Dyrektywa 2004/35/WE stanowi, ˝e
jej postanowienia powinny zostaç
wprowadzone do legislacji krajowej
Paƒstw Cz∏onkowskich UE nie póêniej ni˝ do dnia 30 kwietnia 2007 r.
Zasada
„zanieczyszczajàcy p∏aci”
Zasada „zanieczyszczajàcy p∏aci”
jest ju˝ od dawna jednà z podstawowych zasad polskiej polityki ekologicznej. Zosta∏a wprowadzona do
praktyki zarzàdzania ochronà Êro-
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dowiska w Polsce ju˝ w latach
osiemdziesiàtych, kiedy wprowadzono system op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska, a zwerbalizowano
jà w 1991 r., wskazujàc, ˝e jest ona
jednà z dziewi´ciu zasad przyj´tych wówczas przez Parlament
Polityki Ekologicznej Paƒstwa.
Rozwini´ciem i praktycznym
uwzgl´dnieniem tej zasady sà przepisy Ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska, w której wskazuje si´,
˝e sprawca szkody w Êrodowisku powinien ponieÊç koszty naprawy
tych szkód, a sprawca zagro˝enia
powstaniem takiej szkody jest zobowiàzany, na w∏asny koszt, podjàç dzia∏ania prewencyjne.
Pomimo tego, ˝e jak wspomniano
zasada „zanieczyszczajàcy p∏aci”
jest od dawna obecna w polskim
systemie prawnym, to jednak istniejà istotne ró˝nice mi´dzy przepisami obowiàzujàcymi w Polsce
a przepisami UE. Stàd Dyrektywa
2004/35 wymusza dokonanie odpowiednich zmian w prawie krajowym.

✔

WA˚NE!

USTAWA ma du˝e znacznie dla
odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców
(i wszystkich innych podmiotów
korzystajàcych ze Êrodowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska) i kosztów,
jakie b´dà mog∏y byç na nich na∏o˝one. Wed∏ug USTAWY przedsi´biorcy mogà byç pociàgni´ci do
odpowiedzialnoÊci nawet, gdy dzia∏ajà zgodnie z przepisami i uzyskanymi decyzjami. Stanie si´ tak,
jeÊli funkcjonowanie firmy zagrozi
Êrodowisku.
USTAWA wprowadza szereg zmian
do ju˝ obowiàzujàcych ustaw –
USTAWA zmienia:
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➢ Ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

➢ Ustaw´ z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych,
➢ Ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony Êrodowiska,
➢ Ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne oraz Ustaw´ z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
Wojewoda organem
ochrony Êrodowiska
Wed∏ug USTAWY organem ochrony
Êrodowiska w∏aÊciwym w sprawach
odpowiedzialnoÊci za zapobieganie
szkodom w Êrodowisku i napraw´
szkód w Êrodowisku jest wojewoda.
Natomiast w przypadku wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia
szkodà w Êrodowisku lub szkody
w Êrodowisku, spowodowanych przez
dzia∏alnoÊç stwarzajàcà ryzyko
zamkni´tego u˝ycia GMO oraz
uwolnienia GMO do Êrodowiska,
w tym wprowadzanie produktów
GMO do obrotu, w∏aÊciwym organem
ochrony Êrodowiska jest minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
Kto mo˝e zg∏osiç szkod´?
Zg∏osiç szkod´ w Êrodowisku b´dzie
móg∏ ka˝dy, zarówno pojedyncza
osoba, jak i organ administracji publicznej czy organizacja ekologiczna.
Ponadto organy administracji i organizacje, które poinformowa∏y o szkodzie, b´dà mog∏y wystàpiç w ewentualnych post´powaniach na prawach strony.
Organ ochrony Êrodowiska po otrzymaniu zg∏oszenia ma obowiàzek
przekazania niezw∏ocznie kopii
G∏ównemu Inspektorowi Ochrony
Ârodowiska.
www.dashofer.pl
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Dzia∏alnoÊç stwarzajàca
ryzyko szkody
w Êrodowisku
Art. 3 USTAWY stanowi, ˝e do
dzia∏alnoÊci stwarzajàcej ryzyko
szkody w Êrodowisku zalicza si´:
1) dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
wymagajàcà uzyskania zezwolenia;
2) z zakresu Prawa ochrony Êrodowiska eksploatacj´ instalacji
wymagajàcà uzyskania:
a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza;
3) z zakresu Ustawy o odpadach:
a) dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów wymagajàcà uzyskania
zezwolenia,
b) dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania odpadów oraz dzia∏alnoÊç w zakresie transportu
odpadów wymagajàce uzyskania zezwolenia,
c) dzia∏alnoÊç zwolnionà z obowiàzku uzyskania odr´bnego
zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania,
zbierania lub transportu odpadów na podstawie art. 31 tej
ustawy,
d) dzia∏alnoÊç wymagajàcà zg∏oszenia do rejestru na podstawie Ustawy o odpadach;
4) z zakresu Prawa wodnego wymagajàce uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:
a) wprowadzanie Êcieków do
wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie
wód powierzchniowych lub
podziemnych,
c) retencjonowanie Êródlàdowych wód powierzchniowych;
5) z zakresu Ustawy o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych
zamkni´te u˝ycie GMO oraz
zamierzone uwolnienie GMO do
Êrodowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu;
www.dashofer.pl

6) mi´dzynarodowy obrót odpadami;
7) produkcj´, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie,
sk∏adowanie, uwalnianie do
Êrodowiska oraz transport:
a) substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych,
b) Êrodków ochrony roÊlin,
c) produktów biobójczych;
8) transport towarów niebezpiecznych (niezale˝nie od rodzaju
transportu, tj. transport drogowy,
kolejowy, morski, ˝eglug´ Êródlàdowà).

✔

WA˚NE!

USTAWA nie okreÊla szczegó∏owo,
jakie warunki muszà byç spe∏nione,
aby uznaç, ˝e wystàpi∏a szkoda
w Êrodowisku. Szczegó∏y zostanà
ustalone w rozporzàdzeniach wykonawczych do USTAWY.
Z projektu rozporzàdzenia w sprawie kryteriów oceny, wynika, ˝e
wystàpienie szkody b´dzie mo˝na
stwierdziç m.in. w sytuacji, gdy
w lokalnej populacji ub´dzie 5 proc.
chronionego gatunku lub gdy powierzchnia siedlisk zmniejszy si´
o 5 proc. Je˝eli chodzi o szkody dotyczàce wód, kryteriami b´dà choçby
obni˝enie klasy jakoÊci wody czy zakaz kàpieli w miejscu do tego przeznaczonym. Szkody w powierzchni
ziemi wystàpià zaÊ m.in. wtedy,
gdy si´ oka˝e, ˝e zamierajà roÊliny
bàdê mikroorganizmy w glebie albo
trzeba ograniczaç dzia∏alnoÊç rolniczà lub chów zwierzàt.
Dzia∏ania zapobiegawcze
i naprawcze
USTAWA stanowi, ˝e w przypadku wystàpienia bezpoÊredniego
zagro˝enia szkodà w Êrodowisku,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest zobowiàzany niezw∏ocznie podjàç dzia∏ania zapobiegawcze.
Natomiast je˝eli szkoda w Êrodowisku ju˝ wystàpi, USTAWA nak∏ada na podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska obowiàzek:

1) podj´cia dzia∏aƒ w celu ograniczenia szkody w Êrodowisku,
zapobie˝enia kolejnym szkodom
i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu os∏abieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usuni´cia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeƒ lub innych szkodliwych
czynników;
2) podj´cia dzia∏aƒ naprawczych.
Je˝eli bezpoÊrednie zagro˝enie
szkodà w Êrodowisku nie zosta∏o
za˝egnane, mimo przeprowadzenia
dzia∏aƒ zapobiegawczych, lub wystàpi∏a szkoda w Êrodowisku, podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
jest zobowiàzany niezw∏ocznie
zg∏osiç ten fakt organowi ochrony
Êrodowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska.
Uzgodnienie dzia∏aƒ
naprawczych z wojewodà
Warunki przeprowadzenia dzia∏aƒ
naprawczych podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska musi uzgodniç z wojewodà jako organem ochrony Êrodowiska.
Wniosek o uzgodnienie warunków
przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych musi zawieraç informacje
na temat:
1) obszaru wymagajàcego podj´cia dzia∏aƒ naprawczych;
2) funkcji pe∏nionych przez obszar
wymagajàcy dzia∏aƒ naprawczych;
3) poczàtkowego stanu Êrodowiska
na danym terenie;
4) aktualnego stanu Êrodowiska
na danym terenie;
5) planowanego zakresu i sposobu
przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych oraz planowanego terminu
ich rozpocz´cia i zakoƒczenia.
Uzgodnienie warunków przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych nast´puje w drodze decyzji okreÊlajàcej:
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1) stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowisko;
2) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych;
3) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia dzia∏aƒ naprawczych.

2)

3)
USTAWA stanowi, ˝e je˝eli podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
nie podejmie dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony
Êrodowiska, w drodze decyzji, obligatoryjnie nak∏ada na niego obowiàzek przeprowadzenia tych dzia∏aƒ. W decyzji takiej organ ochrony Êrodowiska okreÊla:
1) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych,
w tym czynnoÊci zmierzajàce
do ograniczenia oddzia∏ywania
na Êrodowisko,
2) stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowisko,
3) zakres i sposób przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych,
4) termin wykonania obowiàzku.
Koszty dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub
naprawczych
Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub naprawczych
ponosi podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska.
Koszty przeprowadzenia dzia∏aƒ
zapobiegawczych lub naprawczych
oznaczajà uzasadnione koszty zwiàzane z koniecznoÊcià zapewnienia
w∏aÊciwego i efektywnego przeprowadzenia tych dzia∏aƒ, w tym koszty:
1) gromadzenia danych i oceny bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà

4)
5)
6)
7)
8)

w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku;
opracowania i oceny projektów
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub
naprawczych, w tym projektów
alternatywnych;
przeprowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych;
post´powania administracyjnego;
post´powania sàdowego;
egzekucji;
nadzoru i monitoringu;
odszkodowaƒ.

Zwolnienie od ponoszenia
kosztów

w Êrodowisku, mo˝e wystàpiç
z roszczeniem o zwrot kosztów
poczynionych na ten cel:
1) do sprawcy bezpoÊredniego
zagro˝enia szkodà w Êrodowisku
lub szkody w Êrodowisku –
w przypadku, gdy szkoda zosta∏a
spowodowana przez inny wskazany podmiot;
2) do organu administracji publicznej – w przypadku, gdy szkoda
powsta∏a na skutek podporzàdkowania si´ nakazowi wydanemu przez organ administracji
publicznej.
Sankcje – kara grzywny

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie b´dzie ponosi∏ kosztów
przeprowadzania dzia∏aƒ zapobiegawczych i naprawczych, je˝eli
wyka˝e, ˝e bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub szkoda
w Êrodowisku:
1) zosta∏y spowodowane przez
inny wskazany podmiot oraz
wystàpi∏y mimo zastosowania
przez podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska w∏aÊciwych Êrodków
bezpieczeƒstwa;
2) 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 podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, który podjà∏ dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze w odniesieniu do bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku lub szkody

✔

PAMI¢TAJ!
USTAWA przewiduje te˝ sankcje
za nieprzestrzeganie jej postanowieƒ.
Ka˝dy, kto wbrew obowiàzkowi
nie podejmuje dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych, podlega
karze grzywny. Równie˝ grzywnie
podlega ka˝dy, kto wbrew obowiàzkowi nie zg∏asza do organu ochrony
Êrodowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia
szkodà w Êrodowisku lub szkody
w Êrodowisku.

Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacki

§

Podstawa prawna:
1. 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.
2. Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627).

Finanse
Finansowanie inwestycji z programu pomocowego w zakresie
regionalnej pomocy publicznej
Program pomocowy w zakresie
regionalnej pomocy publicznej
na inwestycje w ochronie Êrodowiska zosta∏ ustanowiony na
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mocy Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie
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towe rozporzàdzenie wesz∏o
w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2007 r.
i obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2013 r.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o pomoc?
O pomoc mogà si´ ubiegaç mikroprzedsi´biorcy, czyli mali i Êredni
przedsi´biorcy w rozumieniu art. 2
Za∏àcznika I do Rozporzàdzenia
Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 2, str. 141, z póên. zm.) oraz pozostali przedsi´biorcy, w tym w sektorze transportu.
Na jakie inwestycje
udzielana jest pomoc?
Zgodnie z rozporzàdzeniem pomoc
mo˝e byç udzielana tylko na realizacj´ nowej inwestycji.
Do tych przedsi´wzi´ç nale˝à:
➢ s∏u˝àce dostosowaniu istniejàcych instalacji do wymogów najlepszych dost´pnych technik,
w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska istniejàcych instalacji,
które podlegajà przepisom Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów instalacji
mogàcych powodowaç znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo
Êrodowiska jako ca∏oÊci (Dz.U.
Nr 122, poz. 1055),
➢ s∏u˝àce ochronie wód przed
zanieczyszczeniem, w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska instalacji, urzàdzeƒ i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci podlegajàcych przepisom Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne
www.dashofer.pl

(Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658),
s∏u˝àce
redukcji emisji ze êró➢
de∏ spalania paliw, w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska
êróde∏ spalania paliw o mocy
od 50 MW,
➢ dotyczàce gospodarki odpadami,
w szczególnoÊci na realizacj´
inwestycji i programów zwiàzanych z istniejàcymi instalacjami,
przyczyniajàcych si´ do rozwiàzywania problemów odpadów
przemys∏owych lub niebezpiecznych zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, z póên. zm.).
Co nale˝y rozumieç przez
nowà inwestycj´?
Za nowà inwestycj´ uznaje si´:
➢ inwestycj´ w Êrodki trwa∏e oraz
wartoÊci niematerialne i prawne
zwiàzane z tworzeniem nowego
przedsi´biorstwa, rozbudowà
istniejàcego przedsi´biorstwa,
dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczà zmianà
dotyczàcà procesu produkcyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie, lub
➢ nabycie Êrodków trwa∏ych bezpoÊrednio zwiàzanych z przedsi´biorstwem, które zosta∏o zlikwidowane lub zosta∏oby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastàpi∏,
przy czym Êrodki nabywane sà
przez niezale˝nego inwestora.

WA˚NE!
✔
Za nowà inwestycj´ nie uznaje si´
inwestycji prowadzàcej jedynie do
odtworzenia zdolnoÊci produkcyjnych oraz nabycia udzia∏ów lub akcji
przedsi´biorstwa.
Inwestycje podlegajàce
wspieraniu z programu
pomocowego
Zgodnie z zapisami rozporzàdzenia
wsparciu publicznemu podlegajà
nast´pujàce rodzaje inwestycji:
➢ zmiany technologii s∏u˝àce eliminowaniu szkodliwych oddzia∏ywaƒ i ucià˝liwoÊci przez zapobieganie emisjom do Êrodowiska;
➢ zmiany technologii s∏u˝àce
zmniejszeniu zapotrzebowania
na energi´, wod´ oraz surowce,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wykorzystania ciep∏a odpadowego oraz ograniczenia iloÊci
wytwarzanych odpadów;
➢ zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkoÊci
emisji niektórych substancji
i energii do poziomu okreÊlonego
w przepisach krajowych i przepisach Unii Europejskiej oraz
w dokumentach referencyjnych
najlepszych dost´pnych technik;
➢ inwestycje w urzàdzenia lub
instalacje ograniczajàce emisje
do Êrodowiska, których zastosowanie jest niezb´dne dla dotrzymania zaostrzajàcych si´ standardów emisyjnych lub granicznych wielkoÊci emisji charakteryzujàcych najlepsze dost´pne
techniki, gdy redukcje emisji
osiàgalne przez zmiany technologii i dzia∏ania operacyjne nie
sà w tym zakresie wystarczajàce;
➢ budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni lub podczyszczalni Êcieków;
➢ budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów kanalizacji;
➢ budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsi´biorstwie dzia∏alnoÊci w celu
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➢
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➢

➢

➢

➢

➢

osiàgni´cia wymaganych standardów jakoÊci odprowadzanych Êcieków;
przebudowa lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów
ciep∏owniczych;
przebudowa urzàdzeƒ lub wyposa˝enie obiektów spalania paliw
w urzàdzenia, lub instalacje do
ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych;
konwersja obiektów spalania
paliw na rozwiàzania przyjazne
Êrodowisku;
inwestycje w produkcj´ skojarzonà energii elektrycznej i ciep∏a;
budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
obiektów o charakterze regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi
planami gospodarki odpadami;
budowa, rozbudowa lub przebudowa urzàdzeƒ do odzysku,
w szczególnoÊci recyklingu, lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych;
budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do przekszta∏cania odpadów w celu u∏atwienia
ich magazynowania i transportu
oraz przygotowania do odzysku
lub unieszkodliwiania;
budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do zbierania
odpadów, w szczególnoÊci odpadów niebezpiecznych;
rozbudowa lub przebudowa instalacji i urzàdzeƒ w celu minimalizacji iloÊci wytwarzanych
odpadów;
rozbudowa lub przebudowa instalacji i urzàdzeƒ w celu zapewnienia w∏aÊciwego ewidencjonowania odpadów.

Formy udzielania pomocy
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
➢ dotacji;
➢ po˝yczek preferencyjnych;
➢ preferencyjnych kredytów bankowych;
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➢ dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych;
➢ cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.
Co nale˝y zrobiç,
aby otrzymaç pomoc
z programu
pomocowego?
Pomoc mo˝e zostaç udzielona po
spe∏nieniu nast´pujàcych warunków:
➢ z∏o˝enie wniosku;
➢ uzyskanie drogà elektronicznà
lub pisemnà potwierdzenia od
podmiotu udzielajàcego pomocy,
lub innego podmiotu przez niego
upowa˝nionego, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje si´ do pomocy. Pami´taç
nale˝y, ˝e potwierdzenie wysy∏ane jest przez podmiot udzielajàcy pomocy lub inny podmiot
przez niego upowa˝niony w terminie do 30 dni od daty wp∏ywu
wniosku o pomoc;
➢ w umowie stanowiàcej podstaw´
udzielenia pomocy mikroprzedsi´biorca, ma∏y i Êredni przedsi´biorca zobowiàzuje si´ do zapewnienia u˝ytkowania inwestycji
przez okres co najmniej trzech lat,
a w przypadku innych przedsi´biorców – przez okres co najmniej pi´ciu lat, od dnia jej przekazania do u˝ytkowania;
➢ pokrycie przez przedsi´biorc´
ze Êrodków w∏asnych co najmniej
25% kosztów kwalifikujàcych si´
do obj´cia pomocà; przez Êrodki
w∏asne nale˝y rozumieç Êrodki,
które nie zosta∏y uzyskane przez
przedsi´biorc´ w ramach udzielonego mu wsparcia ze Êrodków
publicznych. W przypadku wsparcia du˝ego projektu inwestycyjnego, maksymalnà wartoÊç pomocy ustala si´ zgodnie ze wzorem okreÊlonym w § 4 ust. 1 Rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 13 paêdziernika 2006 r.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 5/2007

w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej;
➢ intensywnoÊç pomocy udzielanej na realizacj´ inwestycji w danym regionie nie mo˝e przekraczaç wielkoÊci okreÊlonych
w § 3 Rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej (Dz.U.
Nr 190, poz. 1402).
Program pomocowy ustanowiony
omawianym rozporzàdzeniem
zast´puje programy pomocy regionalnej przyj´te:
➢ Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu do wymogów najlepszych dost´pnych technik (Dz.U.
nr 98, poz. 991 oraz z 2005 r.
Nr 214, poz. 1791);
➢ Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce ochronie wód przed zanieczyszczeniem
(Dz.U. Nr 98, poz. 992 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1794);
➢ Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce redukcji
emisji ze êróde∏ spalania paliw
(Dz.U. Nr 98, poz. 994 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1797);
➢ Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie
gospodarki odpadami (Dz.U.
Nr 98, poz. 995 oraz z 2005 r.
Nr 214, poz. 1799).

§

Dorota Nowicka
Specjalista ds. ochrony
Êrodowiska

Podstawa prawna:
1. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2006 r. w sprawie ustano-

www.dashofer.pl

Nr 5/2007
wienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej
na niektóre inwestycje w ochronie
Êrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 246,
poz. 1795).
2. Rozporzàdzenie
Komisji
(WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10

z 13.01.2001, str. 33, z póên. zm.;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 2, str. 141, z póên. zm.).
3. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo Êrodowiska jako ca∏oÊci (Dz.U.
Nr 122, poz. 1055).
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.).
6 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
13 paêdziernika 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej
(Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

Finanse
Finansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko – studium wykonalnoÊci
Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mo˝na znaleêç kolejne wytyczne zwiàzane
z nowym okresem programowania. Niektóre z nich majà kszta∏t
ostateczny, wi´kszoÊç jest w tej
chwili konsultowana. WÊród tych
ostatnich mo˝na znaleêç materia∏, który zawiera wst´pne informacje na temat jednego z dokumentów istotnych dla pozyskania
Êrodków finansowych, a mianowicie studium wykonalnoÊci.
Zgodnie z zapisami ze strony MRR
studium wykonalnoÊci jest podstawowym elementem dokumentacji
projektowej dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. Studium wykonalnoÊci jest
wymaganym za∏àcznikiem dla projektów realizowanych w trybie indywidualnym, trybie konkursowym
oraz trybie systemowym.
W celu wsparcia potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowania dokumentacji projektowej
dla projektów realizowanych w ramach POIiÂ instytucje poÊredniczàce/instytucje wdra˝ajàce (instytucje poÊredniczàce II stopnia)
przygotowa∏y zakresy studium wykonalnoÊci wymaganych dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej/
dzia∏ania, w tym m.in. dla przedwww.dashofer.pl

si´wzi´ç inwestycyjnych w sektorze wodno-Êciekowym, czy te˝
dotyczàcych gospodarki odpadami
oraz ochrony powierzchni ziemi.
W tym numerze zajmiemy si´ studium wykonalnoÊci dla przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w sektorze
wodno-Êciekowym.
Zgodnie z tym dokumentem zakres
studium wykonalnoÊci dla przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w sektorze wodno-Êciekowym obejmuje
szesnaÊcie podstawowych cz´Êci:
1. Wnioskodawcy i promotorzy
przedsi´wzi´cia
2. Przedmiot studium wykonalnoÊci
3. Streszczenie i wnioski
4. Otoczenie makroekonomiczne
i trendy
5. Uwarunkowania spo∏eczno-ekonomiczne realizacji przedsi´wzi´cia
6. Opis istniejàcego systemu wodno-Êciekowego
7. Analiza popytu
8. Analiza opcji
9. Analiza instytucjonalna przedsi´wzi´cia
10. Opis przedsi´wzi´cia
11. Analiza wp∏ywu na Êrodowisko
12. Plan wdro˝enia przedsi´wzi´cia
13. Analiza finansowa
14. Analiza spo∏eczno-ekonomiczna
15. Analiza wra˝liwoÊci i ryzyka
16. Plan finansowania przedsi´wzi´cia

W pierwszych dwóch cz´Êciach
dokumentu powinny si´ znaleêç
podstawowe, wst´pne informacje
na temat analizowanego projektu.
Zgodnie z poradnikiem „Analiza
kosztów i korzyÊci projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz
Strukturalny-EFRR, Fundusz SpójnoÊci i ISPA), opracowanym przez
Jednostk´ ds. Ewaluacji Dyrekcji
Generalnej – Polityka Regionalna
Komisji Europejskiej, studium
wykonalnoÊci to badanie proponowanego projektu, które ma ustaliç,
czy proponowana inwestycja jest
na tyle atrakcyjna, aby uzasadniaç
dalsze szczegó∏owe prace przygotowawcze.
Trzecia cz´Êç stanowi streszczenie
studium wykonalnoÊci, które powinno byç sformu∏owane w j´zyku
nietechnicznym, zrozumia∏ym dla
osób niezajmujàcych si´ zawodowo
gospodarkà wodno-Êciekowà i zagadnieniami omawianymi w studium
i obejmowaç siedem cz´Êci szczegó∏owych, a mianowicie:
➢ dane dotyczàce przedsi´wzi´cia,
➢ plan wdro˝enia przedsi´wzi´cia
➢ wyniki analizy finansowej,
➢ wyniki analizy spo∏eczno-ekonomicznej,
➢ wyniki analizy ryzyka i wra˝liwoÊci,
➢ analiza wp∏ywu na Êrodowisko,
➢ plan finansowania przedsi´wzi´cia.
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✔

WA˚NE!
Prezentujàc dane dotyczàce przedsi´wzi´cia, nale˝y podaç takie informacje, jak tytu∏ przedsi´wzi´cia,
podstawowe niedobory systemu
wodno-Êciekowego, cele przedsi´wzi´cia, opis przedsi´wzi´cia, w tym
zakres rzeczowy, wyniki analizy
opcji, zgodnoÊç przedsi´wzi´cia
z Programem Operacyjnym oraz
politykà Polski i UE w zakresie
ochrony Êrodowiska.
Charakterystyka planu wdro˝enia
przedsi´wzi´cia (cz´Êç 3.2.) powinna
obejmowaç: struktur´ wdra˝ania
przedsi´wzi´cia, niezb´dne dzia∏ania instytucjonalne i administracyjne,
harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia. W kolejnych cz´Êciach
(3.3.-3.6.) nale˝y zaprezentowaç
wyniki przeprowadzonych analiz,
a w punkcie 3.7. okreÊliç struktur´
kosztów i struktur´ finansowania
przedsi´wzi´cia.
Charakteryzujàc otoczenie makroekonomiczne i trendy, nale˝y przedstawiç trzy podstawowe obszary:
➢ stan gospodarki kraju,
➢ system prawny,
➢ polityka w sektorze ochrony
Êrodowiska.
Oddzielnie powinny zostaç omówione uwarunkowania spo∏eczno-ekonomiczne realizacji przedsi´wzi´cia, obejmujàce struktur´ i skal´
dzia∏alnoÊci gospodarczej regionu,
prognozy i strategie rozwojowe dla
regionu, plan inwestycji gminnych,
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Opis istniejàcego systemu wodno-Êciekowego powinien obejmowaç
szeÊç podstawowych cz´Êci:
➢ struktura organizacyjna dzia∏ania
systemu wodno-Êciekowego,
➢ parametry iloÊciowe i jakoÊciowe wody, Êcieków oraz osadów
Êciekowych w istniejàcym systemie,
➢ charakterystyka istniejàcego
systemu wodno-Êciekowego,
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➢ zgodnoÊç dzia∏ania systemu z wymaganiami polskimi i UE,
➢ opis niedoborów jakoÊciowych
i iloÊciowych w stosunku do stanu
po˝àdanego,
➢ zakres inwestycji niezb´dnych
do zniwelowania niedoborów
jakoÊciowych i iloÊciowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych.
PAMI¢TAJ!
✔
Opisujàc struktur´ organizacyjnà
dzia∏ania systemu wodno-Êciekowego, nale˝y scharakteryzowaç struktur´ organizacyjnà z uwzgl´dnieniem podzia∏u kompetencji, wspó∏zale˝noÊci i struktury w∏asnoÊci oraz
podaç informacje na temat funkcjonujàcych przedsi´biorstw (krótka
historia, forma prawna i struktura
w∏asnoÊci, istniejàca lub potencjalna
konkurencja na rynku oferowanych
us∏ug, porównanie cen w przekroju
regionalnym i krajowym, obecny
udzia∏ przedsi´biorstwa w rynku
us∏ug wodno-Êciekowych, sytuacja
finansowa, obejmujàca 3 lata wstecz).

Istotna i wymagajàca sporej pracy
jest cz´Êç 7. Analiza popytu. Nale˝y
przedstawiç wyniki przeprowadzonych analiz, pozwalajàcych okreÊliç
bie˝àcy i przysz∏y popyt zg∏aszany
przez:
➢ gospodarstwa domowe,
➢ przemys∏,
➢ podmioty u˝ytecznoÊci publicznej i sektor us∏ugowy.
W przypadku analiz popytu zg∏aszanego przez gospodarstwa domowe,
punktem wyjÊcia jest okreÊlenie bie˝àcego popytu oraz identyfikacja
aktualnej liczby odbiorców indywidualnych.
Prognozy jakoÊciowe i iloÊciowe
zapotrzebowania na us∏ugi obejmujà:
➢ sporzàdzenie prognozy demograficznej z uwzgl´dnieniem
ruchów migracyjnych,
➢ wykonanie analizy zdolnoÊci
mieszkaƒców do ponoszenia
op∏at.
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Kolejnym istotnym zadaniem jest
przeprowadzenie i opisanie analizy
opcji. Opis w tej cz´Êci powinien
obejmowaç przedstawienie:
➢ zakresu i metodyki analizy,
➢ charakterystyki rozwa˝anych
rozwiàzaƒ lokalizacyjnych i technologicznych,
➢ najlepszych rozwiàzaƒ spoÊród
rozwa˝anych opcji.
Charakterystyka rozwa˝anych rozwiàzaƒ lokalizacyjnych i technologicznych powinna zawieraç identyfikacj´ analizowanych rozwiàzaƒ,
szacunki kosztów dla rozwa˝anych
opcji oraz finansowe i ekonomiczne
porównanie rozwa˝anych opcji.
Kolejny, dziewiàty rozdzia∏ studium
to analiza instytucjonalna przedsi´wzi´cia obejmujàca:
➢ charakterystyk´ rozwa˝anych
opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majàtku,
➢ analiz´ SWOT mo˝liwych rozwiàzaƒ instytucjonalnych,
➢ wskazanie najlepszych rozwiàzaƒ spoÊród analizowanych opcji
instytucjonalnych.
W punkcie 10. nale˝y zamieÊciç
opis przedsi´wzi´cia i przedstawiç:
➢ zakres rzeczowy,
➢ opis i charakterystyk´ wybranej
technologii (podstawowe parametry technologiczne, opis podstawowych obiektów i urzàdzeƒ),
➢ lokalizacj´ przedsi´wzi´cia
(opis lokalizacji przedsi´wzi´cia, w tym odbiornika Êcieków,
warunków wodno-gruntowych;
dost´pnoÊç terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat; zgodnoÊç przedsi´wzi´cia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego),
➢ koszty inwestycyjne przedsi´wzi´cia ze wskazaniem przyj´tej metodyki ich szacowania
(koszty przygotowawcze; koszty
prac budowlano-monta˝owych;
wielkoÊç nak∏adów na majàtek
trwa∏y),
www.dashofer.pl
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➢ zbiorcze zestawienie zadaƒ budowlanych,
➢ rozwiàzania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy,
➢ sposób zagospodarowania produktów ubocznych.
Kolejny punkt spisu treÊci studium
dotyczy kwestii, która stanowi∏a
w poprzednim okresie programowania powa˝ny problem, a mianowicie
wp∏ywu projektu na Êrodowisko.
Analiza wp∏ywu na Êrodowisko
powinna obejmowaç:
➢ opis oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na poszczególne elementy
Êrodowiska,
➢ charakterystyk´ wymaganego
post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko
(stan zaawansowania wymaganych post´powaƒ w sprawie OOÂ;
harmonogram przeprowadzenia
niezakoƒczonych post´powaƒ),
➢ przewidywany monitoring oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na
Êrodowisko.
Nast´pnie w punkcie 12. trzeba przedstawiç plan wdro˝enia przedsi´wzi´cia. Opis powinien zawieraç:
➢ struktur´ wdra˝ania przedsi´wzi´cia, zestawienie niezb´dnych dzia∏aƒ, w tym instytucjonalnych i administracyjnych,
w celu wdro˝enia przedsi´wzi´cia,
➢ struktur´ organizacyjnà JRP
(Jednostki Realizujàcej Projekt),
➢ koszty wdra˝ania przedsi´wzi´cia,
➢ proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe,
harmonogram og∏aszania przetargów i podpisywania kontraktów,
➢ harmonogram realizacji przedsi´wzi´cia oraz plan p∏atnoÊci,
➢ opis struktury organizacyjnej
i w∏asnoÊciowej po zakoƒczeniu
realizacji przedsi´wzi´cia.

Kolejnym punktem studium jest analiza finansowa. Prezentujàc wyniki
przeprowadzonej analizy, nale˝y
przedstawiç:
➢ przyj´te za∏o˝enia makroekonomiczne i metodyk´ analizy,
➢ prognoz´ przychodów i kosztów
w analizowanym okresie dla
wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego oraz projekcj´
sprawozdaƒ finansowych,
➢ za∏o˝enia do analizy luki finansowej i analizy efektywnoÊci,
➢ obliczenie poziomu wsparcia
Êrodkami pomocowymi oraz
NPV i IRR,
➢ ocen´ wyników analizy finansowej, sporzàdzenie analizy wskaênikowej.
Prognoza przychodów i kosztów
w analizowanym okresie dla wariantu
inwestycyjnego i bezinwestycyjnego
oraz projekcja sprawozdaƒ finansowych powinna byç przedstawiona
w nast´pujàcym uk∏adzie:
➢ projekcja kosztów rodzajowych
oraz pozosta∏ych przychodów
i kosztów operacyjnych,
➢ prognoza przychodów, w tym
strategia cenowa,
➢ zapotrzebowanie na kapita∏ obrotowy,
➢ prognoza sprawozdaƒ finansowych.
Dwa kolejne rozdzia∏y: analiza spo∏eczno-ekonomiczna oraz analiza
wra˝liwoÊci i ryzyka stanowià
zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej istotny element analiz
wykonalnoÊci – niestety szczegó∏owe wymagania odnoÊnie do sposobu przeprowadzania tych analiz
w Polsce nie sà obecnie znane szerokiej publicznoÊci. Prace zmierzajàce w kierunku okreÊlenia wymagaƒ w tym zakresie prowadzone sà

w ramach programu JASPERS,
obecnie trwajà uzgodnienia tej
metodyki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Narodowym
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Po zakoƒczeniu
tego etapu przewidziane jest jeszcze
uzgodnienie wytycznych w Komisji
Europejskiej.
Spis treÊci studium zamyka plan
finansowania przedsi´wzi´cia –
szesnasty i ostatni rozdzia∏, który
powinien zawieraç opis:
➢ struktury i êróde∏ finansowania
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsi´wzi´cia z podzia∏em na lata realizacji inwestycji,
➢ przewidywanych sposobów i oceny realnoÊci pozyskania zabezpieczeƒ dla zwrotnych êróde∏
finansowania inwestycji.
Przedstawiona wy˝ej struktura
dokumentu jest na obecnym etapie
jedynie propozycjà Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i propozycja ta b´dzie poddawana konsultacjom. Warto zatem Êledziç prace
prowadzone w tym zakresie i ewentualnie w∏àczaç si´ w proces uzgodnieƒ, zg∏aszajàc uwagi i zastrze˝enia.
Na koniec warto dodaç, ˝e wbrew
pozorom dyskusja dotyczàca przedstawionego dokumentu nie dotyczy
jedynie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko. Niektóre z przyj´tych rozwiàzaƒ b´dà mia∏y znaczenie równie˝ dla projektów realizowanych
w ramach innych programów operacyjnych.
Krzysztof Choromaƒski
Biuro Konslutacyjne
KOBIKO Sp. z o.o.

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

Napisz do nas!
www.dashofer.pl
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Finanse
Op∏aty w uzdrowiskach
Uzdrowiska spe∏niajà bardzo
wa˝nà rol´ spo∏ecznà, poniewa˝
s∏u˝à poprawie zdrowia. Lecznictwo uzdrowiskowe opiera
si´ na wykorzystywaniu warunków naturalnych i nie by∏oby
mo˝liwe bez szczególnej dba∏oÊci i ochrony walorów uzdrowiskowych miejsc charakteryzujàcych si´ szczególnymi w∏aÊciwoÊciami. Ochrona walorów
uzdrowiskowych poszczególnych miejscowoÊci czy gmin
wià˝e si´ z daleko posuni´tymi
wymogami w zakresie ochrony
Êrodowiska.
Zadania gmin zwiàzane
z zachowaniem funkcji
uzdrowiska
Gmina uzdrowiskowa oraz gmina
posiadajàca status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, poza standardowymi zadaniami w∏asnymi gminy
przewidzianymi przepisami Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym, realizuje zadania
w∏asne, zwiàzane z zachowaniem
funkcji leczniczych uzdrowiska,
w szczególnoÊci m.in. w zakresie:
1) ochrony warunków naturalnych
uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz spe∏niania
wymagaƒ w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeƒ powietrza, nat´˝enia ha∏asu, odprowadzania Êcieków do wód lub do
ziemi, gospodarki odpadami,
emisji pól elektromagnetycznych,
o których mowa w odr´bnych
przepisach;
2) gospodarki terenami, z uwzgl´dnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony z∏ó˝ naturalnych surowców leczniczych oraz
czynnoÊci, których wykonywanie jest zabronione w poszczególnych strefach ochronnych.

18

WA˚NE!
✔
W zwiàzku ze szczególnymi ograniczeniami wynikajàcymi z koniecznoÊci
zachowania restrykcyjnych wymogów
ochrony Êrodowiska, co wià˝e si´
z mniejszym rozwojem gospodarczym, a tym samym z mniejszymi
wp∏ywami do bud˝etu gminnego,
gminy uzdrowiskowe uzyska∏y prawo
do pobierania specjalnych op∏at: op∏aty
uzdrowiskowej i op∏aty miejscowej.

2)
3)
4)

Op∏ata uzdrowiskowa
W celu realizacji zadaƒ w∏asnych
zwiàzanych z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowiska gmina
uzdrowiskowa ma prawo do pobierania op∏aty uzdrowiskowej. Prawo
do pobierania op∏aty uzdrowiskowej majà tylko gminy, którym nadano status uzdrowisk.
Podstawa prawna op∏aty
uzdrowiskowej
Za przebywanie na obszarach posiadajàcych status obszaru ochrony
uzdrowiskowej mo˝e byç pobierana
op∏ata miejscowa. Wed∏ug art. 17
Ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych op∏ata uzdrowiskowa jest
pobierana od osób fizycznych przebywajàcych d∏u˝ej ni˝ dob´ w celach
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowoÊciach znajdujàcych si´
na obszarach, którym nadano status
uzdrowiska za ka˝dy dzieƒ pobytu
w takich miejscowoÊciach.
Kiedy op∏aty
uzdrowiskowej nie
pobiera si´?
Op∏aty uzdrowiskowej nie pobiera si´:
1) pod warunkiem wzajemnoÊci –
od cz∏onków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi
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5)

na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych,
je˝eli nie sà obywatelami polskimi i nie majà miejsca pobytu
sta∏ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
od osób przebywajàcych w szpitalach;
od osób niewidomych i ich przewodników;
od podatników podatku od nieruchomoÊci z tytu∏u posiadania
domów letniskowych po∏o˝onych w miejscowoÊci, w której
pobiera si´ op∏at´ miejscowà
albo uzdrowiskowà;
od zorganizowanych grup dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej.

W 2007 roku stawka op∏aty uzdrowiskowej nie mo˝e przekroczyç
3,46 z∏ dziennie.
Zasady ustalania i poboru oraz terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç stawek
op∏aty uzdrowiskowej okreÊla rada
gminy w drodze uchwa∏y. Górne granice stawek kwotowych na ka˝dy
rok podatkowy, zaokràglajàc je w gór´
do pe∏nych groszy, og∏asza minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Op∏ata miejscowa
Op∏ata miejscowa jest pobierana od
osób fizycznych przebywajàcych
d∏u˝ej ni˝ dob´ w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowoÊciach posiadajàcych korzystne w∏aÊciwoÊci
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umo˝liwiajàce pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowoÊciach znajdujàcych si´ na obszarach, którym
nadano status obszaru ochrony
uzdrowiskowej
www.dashofer.pl
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– za ka˝dy dzieƒ pobytu w takich
miejscowoÊciach.
Rada gminy ustala miejscowoÊci
spe∏niajàce kryteria, w których
pobiera si´ op∏at´ miejscowà.
Stawka op∏aty
miejscowej w 2007 r.
W 2007 roku stawka op∏aty miejscowej w miejscowoÊciach posiadajàcych status obszaru ochrony
uzdrowiskowej nie mo˝e przekroczyç 2,49 z∏ dziennie, natomiast
stawka op∏aty miejscowej w miejscowoÊciach posiadajàcych korzystne
w∏aÊciwoÊci klimatyczne, walory
krajobrazowe oraz warunki umo˝liwiajàce pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych nie mo˝e przekroczyç 1,74 z∏ dziennie.
Op∏ata uzdrowiskowa
a op∏ata miejscowa
WA˚NE!
✔
Od osób, od których pobierana jest
op∏ata uzdrowiskowa, nie pobiera
si´ ju˝ op∏aty miejscowej.

Od 1 stycznia 2006 r. brzmienie przepisów pozwala przyjàç, i˝ op∏ata
miejscowa mo˝e byç w niektórych
gminach pobierana zarówno w miejscowoÊciach majàcych korzystne
warunki klimatyczne, krajobrazowe
oraz odpowiednià baz´ turystycznà,
jak i znajdujàcych si´ na obszarach
majàcych status obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Nale˝y przyjàç, ˝e
w danej miejscowoÊci istnieje mo˝liwoÊç pobierania jednej z tych op∏at.
Je˝eli zatem miejscowoÊç jest na
obszarze ochrony uzdrowiskowej,
to musi byç w niej pobierana tylko
jedna op∏ata – naliczona wed∏ug
wy˝szych stawek. Warto podkreÊliç,
˝e op∏ata ta ma charakter obligatoryjny, a zatem rada gminy nie mo˝e
odstàpiç od jej pobierania.
Dotacje z bud˝etu
Dodatkowo gmina uzdrowiskowa
realizujàca zadania w∏asne zwiàzane
z zachowaniem funkcji leczniczych
uzdrowiska otrzymuje dotacj´ z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci równej
wp∏ywom z tytu∏u op∏aty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku
w roku poprzedzajàcym rok bazowy

(rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy).
Szczegó∏owe warunki przekazywania dotacji gminom uzdrowiskowym
zosta∏y okreÊlone w Rozporzàdzeniu
Ministra Finansów z dnia 9 czerwca
2006 r. w sprawie trybu i terminów
ustalenia oraz przekazania dotacji
z bud˝etu paƒstwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 103,
poz. 705). Rozporzàdzenie stanowi,
˝e kwot´ dotacji z bud˝etu paƒstwa
dla gminy uzdrowiskowej ustala
si´ w wysokoÊci równej wp∏ywom
z tytu∏u op∏aty uzdrowiskowej
pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzajàcym rok bazowy (rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy), z tym,
˝e na rok 2007 kwot´ dotacji ustalono w wysokoÊci równej wp∏ywom z tytu∏u op∏aty miejscowej
pobranej w miejscowoÊci uzdrowiskowej w 2005 roku.
Wniosek gminy o dotacj´
Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty uzdrowiskowej muszà byç wykazywane we
wniosku gminy uzdrowiskowej
o dotacj´ na realizacj´ zadaƒ w∏asnych zwiàzanych z zachowaniem
funkcji leczniczych uzdrowiska.

WNIOSEK O DOTACJ¢ Z BUD˚ETU PA¡STWA NA REALIZACJ¢ ZADA¡ W¸ASNYCH ZWIÑZANYCH
Z ZACHOWANIEM FUNKCJI LECZNICZYCH UZDROWISKA
Piecz´ç nag∏ówkowa organu
sporzàdzajàcego wniosek

Adresat:
Wojewoda ......................................
Nazwa

Kod GUS

Gmina
Powiat
Województwo
A. Stawka op∏aty uzdrowiskowej*
wg uchwa∏y rady gminy obowiàzujàca w roku .....

.......... z∏

B. Liczba osobodni, za które pobrano op∏at´ uzdrowiskowà*

.............

Wp∏ywy z tytu∏u op∏aty uzdrowiskowej* (AxB)

.......... z∏

...........................
(rok, m-c, dzieƒ)
............................................

............................................

(g∏ówny ksi´gowy/skarbnik)

(wójt/burmistrz/prezydent)

_____________
* W 2007 roku gmina wykazuje dane dotyczàce op∏aty miejscowej pobranej w miejscowoÊci uzdrowiskowej w 2005 roku.
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Wniosek o dotacj´ na realizacj´ zadaƒ
w∏asnych zwiàzanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
gmina uzdrowiskowa sk∏ada do
w∏aÊciwego wojewody w terminie
do dnia 31 marca roku bud˝etowego,
wykazujàc roczne wp∏ywy z tytu∏u
op∏aty uzdrowiskowej wed∏ug stanu
na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok bazowy (rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy).
We wniosku takim gmina powinna
wskazaç:
1) stawk´ op∏aty, ustalonà przez
rad´ gminy, obowiàzujàcà w roku
poprzedzajàcym rok bazowy;
2) liczb´ osobodni, za które po-

?

brano op∏at´;
3) wysokoÊç wp∏ywów z tytu∏u
op∏aty pobranej w roku poprzedzajàcym rok bazowy.
Wojewoda sprawdza prawid∏owoÊç
sporzàdzonego przez gmin´ wniosku
wy∏àcznie pod wzgl´dem rachunkowym oraz formalnym. Wojewoda
nie bada merytorycznej zasadnoÊci
wniosku. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub b∏´dów
rachunkowych, wojewoda wzywa
gmin´ uzdrowiskowà do ich usuni´cia w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Kwot´ dotacji
wojewoda przekazuje na rachunek
bud˝etu gminy uzdrowiskowej

w terminie do dnia 31 sierpnia roku
bud˝etowego (rok, na który jest
uchwalana ustawa bud˝etowa).
Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacki

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r.
Nr 16, poz. 95).
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz.U.
1991 r. Nr 9, poz. 31 z póên. zm.).
3. Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie
trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z bud˝etu paƒstwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 103, poz. 705).

Pytania i odpowiedzi

zaokràglanie wyliczenia z u∏amka, który stanowi pierwszà cz´Êç wzoru na wyliczenie op∏aty
" Czy
produktowej za odzysk opakowaƒ, do dwóch miejsc po przecinku jest w∏aÊciwe? Zaokràglenie takie przy
du˝ej masie opakowaƒ wprowadzanych na rynek powoduje, ˝e ró˝nica w nale˝nej op∏acie produktowej
za odzysk mo˝e wynosiç nawet kilkaset z∏otych.
Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 22 listopada
2005 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej (Dz.U.
Nr 234, poz. 196) w przypadku
obliczania op∏aty produktowej zaokràgleniu podlega tylko nale˝na
op∏ata produktowa. Zaokràglenie to
dokonane jest do pe∏nych z∏otych.
Zgodnie z Ustawà – Ordynacja
Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z póên. zm.) zaokràglenia
do pe∏nych z∏otówek dokonuje si´
w ten sposób, ˝e koƒcówki kwot
wynoszàce mniej ni˝ 50 groszy
pomija si´, a koƒcówki kwot wynoszàce 50 i wi´cej groszy podwy˝sza si´ do pe∏nych z∏otych.
Powy˝sze rozporzàdzenie ten sposób
zaokràglania odnosi do nale˝nej
op∏aty produktowej, a wi´c do wyniku przeprowadzonych obliczeƒ.
W zwiàzku z tym prawid∏owy jest

sposób obliczeƒ, w którym dopiero
wynik przeprowadzanych obliczeƒ,
czyli nale˝na op∏ata produktowa,
jest zaokràglany do pe∏nych z∏otych.
U∏amek we wzorze na obliczanie
nale˝nej op∏aty produktowej w przypadku nieuzyskania wymaganego
poziomu odzysku odpadów opakowaniowych nie powinien byç zatem
zaokràglany do dwóch miejsc po
przecinku.
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