Nr 6 czerwiec 2007

Miesi´czny serwis informacyjno-doradczy

Spis treÊci:

AktualnoÊci

■ AktualnoÊci

Zmiany w finansowaniu
inwestycji ekologicznych 1
■ Porady prawne

Czy op∏aca si´
zarejestrowaç firm´
w EMAS?
Wy∏àczenie z produkcji
rolnej i leÊnej – cz. II

3
6

■ Temat numeru

Handel uprawnieniami
do emisji – nowe
rozporzàdzenie

8

■ Finanse

LIFE+ – Instrument
finansowy na rzecz
Êrodowiska
Podatek rolny
– jak go liczyç?

9
12

■ Wykaz zmian w prawie 14
■ Pytania i odpowiedzi

Kto ustala stawk´ za
wywóz nieczystoÊci?

15
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Êrodowiska”.
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Zmiany w finansowaniu inwestycji
ekologicznych
Co roku marsza∏kowie województw przekazywali du˝e kwoty
do wojewódzkich funduszy
ochrony Êrodowiska. Te zaÊ, pomna˝ajàc je, udziela∏y o wiele
wi´kszej pomocy. Teraz tak ju˝
nie b´dzie.
W projekcie Ustawy o finansach
publicznych wicepremier, minister
finansów prof. Zyta Gilowska proponuje likwidacj´ gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy
ochrony Êrodowiska.

akademickie zwraca uwag´, ˝e likwidacja mo˝e zagroziç terminowemu wype∏nianiu zobowiàzaƒ okreÊlonych w Traktacie Akcesyjnym.
Do koƒca okresów przejÊciowych
(do 2016 roku) fundusze powinny
funkcjonowaç, poniewa˝ cz´sto sà
jedynym êród∏em pozyskiwania
Êrodków na inwestycje unijne.

✔

Samorzàdowcy i naukowcy sà
temu przeciwni.

WA˚NE!
Za opóênienia w realizacji dyrektyw UE w zakresie ochrony Êrodowiska Polska mo˝e zap∏aciç kary
nawet w wysokoÊci kilkuset tysi´cy
euro dziennie.

WFOÂiGW, udzielajàc dotacji
i po˝yczek m.in. dla samorzàdów,
sà cz´sto jedynym êród∏em pozyskiwania Êrodków na inwestycje
wspó∏finansowane z Unii Europejskiej. Bez wykazania wk∏adu w∏asnego nie ma najmniejszych szans
na europejskie dotacje. Ârodowisko

Polscy naukowcy zaniepokojeni
rzàdowym projektem reformy finansów publicznych napisali list otwarty
do premiera, Jaros∏awa Kaczyƒskiego.
Przestrzegajà w nim, ˝e plany
Ministerstwa Finansów zak∏adajàce
likwidacj´ Wojewódzkich Funduszy mogà doprowadziç nawet do

W dziale „Porady prawne” znajdà Paƒstwo
drugà czeÊç artyku∏u na temat wy∏àczenia
gruntów z produkcji rolnej i leÊnej, a tak˝e
nasi eksperci postarajà si´ odpowiedzieç
na pytanie, czy op∏aca si´ zarejestrowaç
firm´ w EMAS?

Zach´cam do nadsy∏ania propozycji tematów, których opracowanie pomog∏oby
w Paƒstwa pracy. Oczekuj´ równie˝ na
pytania, które pozwolà na bie˝àco dostosowywaç serwis do Paƒstwa potrzeb.

Dzia∏ Finanse w du˝ej mierze poÊwi´cony
zosta∏ finansowaniu inwestycji na rzecz
Êrodowiska za pomocà instrumentu finansowego LIFE+, który jest kontynuacjà
Instrumentu Finansowania LIFE, utworzonego przez komisj´ Europejskà w 1992 r.
W artykule znajdà Paƒstwo odpowiedê na
pytania, jakie przedsi´wzi´cia mogà uzyskaç
wsparcie finansowe oraz jakie sà pu∏apy
dofinansowania dla projektów.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Katarzyna Lubecka-Figiel
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: lubecka@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 33
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WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ÂRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
I. (wg danych z 2006 roku)
Przychody
z op∏at i kar
0,7 mld z∏

Udzielona
pomoc
4,3 mld z∏

– przewidywana likwidacja spowoduje zniszczenie mechanizmu odtwarzalnoÊci,
a wi´c samorzàdy wojewódzkie b´dà mog∏y udzieliç pomocy
o 3,6 mld z∏ rocznie mniej;
jest to tzw. „efekt Gilowskiej”.

Rys. 1. Skutki finansowe likwidacji funduszy
problemów z realizacjà. Zdaniem
naukowców likwidacja Funduszy
spowoduje utrat´ wielu pozytywnych
efektów ich dzia∏ania dla naszego
kraju:
1. Fundusze zapewniajà finansowanie inwestycji jeszcze w trakcie ich realizowania. Jest to du˝e
u∏atwienie, poniewa˝ przy wi´kszoÊci zadaƒ dofinansowanych
z programów unijnych pieniàdze sà wyp∏acane zwykle dopiero
po ich zakoƒczeniu.
2. Finansowanie zadaƒ przedsi´biorstw prywatnych przez fundusze jest akceptowane przez
Uni´, natomiast b´dzie o to trudno,
gdy te same zadania b´dà finansowaç jednostki administracji czy
samorzàdu. Ewentualne przej´cie funkcji funduszy przez samorzàdy uniemo˝liwi finansowanie zadaƒ przedsi´biorstw, a przez
banki zwi´kszy koszt finansowania i stworzy ryzyko wyprowadzania Êrodków poza polski
sektor finansowy.
3. Fundusze stosujà jasne kryteria
wobec przedsi´wzi´ç realizowanych przez ich g∏ównych
klientów – gminy, komunalne
podmioty gospodarcze i powiaty.
Dbajà o efektywne wykorzystanie Êrodków i zgodnoÊç z politykà ekologicznà paƒstwa. Wi´kszoÊç zadaƒ ma d∏ugi (nawet
20-letni) cykl finansowania,
gwarantowany przez system
finansowy funduszy. Harmonijnego finansowania nie zapewnià
zorientowane na rocznà perspektyw´ bud˝ety samorzàdowe.
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4. Dzia∏alnoÊç funduszy z ich ofertà
preferencyjnych, niskooprocentowanych po˝yczek i bezzwrotnych dotacji umo˝liwia „finansowe domkni´cie” wielu projektów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Stwarza dzi´ki temu dodatkowy
popyt na oferowane na warunkach rynkowych przez banki
kredyty na finansowanie tych˝e
przedsi´wzi´ç. Fundusze nie sà
wi´c konkurencjà dla banków.
Ponadto ich dzia∏alnoÊç uruchamia popyt na produkty i us∏ugi
niefinansowe (rzeczowe, eksperckie itp.) w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
5. Popyt na us∏ugi funduszy, jako
podmiotów gromadzàcych i zarzàdzajàcych „znaczonymi” Êrodkami z op∏at ekologicznych
(czyli zarezerwowanymi wy∏àcznie na ochron´ Êrodowiska)
b´dzie wzrastaç. W szczególnoÊci dotyczy to obszarów,
w których Polska ma okreÊlone
terminowo zobowiàzania wynikajàce z cz∏onkostwa w UE.
6. W wyniku likwidacji funduszy
zmniejszy si´ stopieƒ realizacji
celów polityki ekologicznej
paƒstwa. Utraci si´ sprawdzone
ogniwo pozwalajàce dobrze wykorzystywaç fundusze unijne.
7. Fundusze w finansowaniu dbajà
o realizacj´ przedsi´wzi´ç po
najni˝szym koszcie. Zasady tej
nie b´dà realizowaç banki (nastawione na zysk) ani administracja publiczna (zorientowana
na realizacj´ wielu konkurujà-
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cych ze sobà celów – pieniàdze
zarezerwowane na ochron´ Êrodowiska mogà byç wydawane
np. na oÊwiat´ czy kultur´ itp.).
8. Fundusze dysponujà kadrà wyspecjalizowanà w ocenianiu i doradztwie dla projektów z zakresu ochrony Êrodowiska. Dzia∏ania
te sà prowadzone przez zespo∏y
osób. Utrzymanie takich zespo∏ów przez samorzàdy czy banki
nie b´dzie op∏acalne, co oznacza
utrat´ mo˝liwoÊci przygotowania dobrych projektów, majàcych
wi´ksze szanse na dofinansowanie z funduszy unijnych.

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik.
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9. Dzia∏alnoÊç funduszy podlega
wszechstronnej kontroli publicznej (m.in. NIK, Urzàd Kontroli
Skarbowej). Posiadajà one w swoich strukturach jednostki audytu
wewn´trznego, nadzorowane
przez Ministerstwo Finansów.
W radach nadzorczych Funduszy reprezentowane sà w∏adze
samorzàdowe i rzàdowe, organizacje pozarzàdowe czy samorzàdu gospodarczego.
10. Nie mo˝na liczyç na du˝e korzyÊci finansowe dla samorzàdów po przej´ciu funduszy.
Spodziewane dochody województw
po przej´ciu Wojewódzkich Funduszy wyniosà tylko ok. 0,6 mld z∏.
(bardzo nierównomiernie rozdzielane mi´dzy regionami). Tymczasem twórcy reformy przekonujà, ˝e
likwidacja Wojewódzkich Fundu-

Tabela 1. Skutki likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
Zdaniem resortu finansów
1. Powi´kszenie bud˝etu samorzàdów
2. Przej´cie Êrodków wojewódzkich
funduszy:
● 819 mln z∏ w postaci Êrodków
pieni´˝nych
● 360 mln z∏ w postaci papierów
wartoÊciowych
● 206 mln z∏ z udzia∏ów i akcji
3. Przej´cie Êrodków powiatowych
funduszy – 85 mln z∏
4. Przej´cie Êrodków gminnych
funduszy – 402 mln z∏

szy pozwoli na du˝e korzyÊci finansowe dla samorzàdów – ok. 4 mld z∏.
Ta kwota to g∏ównie nale˝noÊci od
wczeÊniej udzielonych po˝yczek.
B´dà one sp∏acane przez wiele lat.

Zdaniem samorzàdów
1. Zmniejszenie Êrodków na ochron´
Êrodowiska o 3,6 mld rocznie
2. Znaczny wzrost kosztów realizacji
inwestycji

3. Likwidacja instytucji wdra˝ajàcej
Program Operacyjny Infrastruktura
i Ârodowisko
4. Wzrost zad∏u˝enia samorzàdów
5. Mniejsze mo˝liwoÊci absorpcji
Êrodków unijnych
6. KoniecznoÊç wydatkowania
Êrodków w ciàgu roku bud˝etowego
7. Brak mo˝liwoÊci zaciàgania
preferencyjnych kredytów

Porady prawne
Czy op∏aca si´ zarejestrowaç firm´ w EMAS?
System Ekozarzàdzania i Audytu
EMAS (ang. Eco Management
and Audit Scheme) jest unijnym
instrumentem wprowadzonym
w ˝ycie Rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, majàcym na celu zach´cenie ró˝nych
organizacji (przedsi´biorstw, zak∏adów, instytucji) do ciàg∏ego
doskonalenia efektów dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej.
Koncentruje si´ on na:
➢ identyfikowaniu obszarów, dla których nale˝y opracowaç, poprawiç
i podnieÊç skutecznoÊç systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego,
➢ systematycznym poszukiwaniu
mo˝liwoÊci praktycznego ograniczenia oddzia∏ywania na Êrodowisko i przyjmowaniu nowych
celów w zakresie ochrony Êrodowiska,
➢ systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodnoÊci

www.dashofer.pl

z wewn´trznymi i zewn´trznymi
wymaganiami,
➢ systematycznym identyfikowaniu aspektów Êrodowiskowych
wymagajàcych nadzoru lub poprawy,
➢ szkoleniu personelu, aby zwi´kszyç efektywnoÊç prac Êrodowiskowych,
➢ porównywaniu si´ z innymi firmami czy instytucjami dzia∏ajàcymi w tej samej bran˝y.
System zosta∏ wprowadzony w ˝ycie
Rozporzàdzeniem Rady (EWG)
Nr 1836/93 z dnia 29 czerwca 1993 r.
w sprawie dobrowolnego uczestnictwa przedsi´biorstw sektora przemys∏owego w Systemie Zarzàdzania Ârodowiskowego i Audytu we
Wspólnocie.
W 2001 roku wprowadzona zosta∏a
zmiana, w wyniku której systemem
oprócz sektora przemys∏owego

zosta∏y obj´te równie˝ inne podmioty
(Rozporzàdzenie (WE) Nr 761/2001 r.
dopuszczajàce dobrowolny udzia∏
organizacji w systemie ekozarzàdzania i audytu we Wspólnocie EMAS).
Podstawà systemu prawnego
EMAS w Polsce sà: Rozporzàdzenie Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego z dnia 19 marca 2001 r.
dopuszczajàce dobrowolny udzia∏
organizacji w systemie zarzàdzania
Êrodowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz Ustawa z dnia
12 marca 2004 r. o krajowym
systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS) (Dz.U. Nr 70, poz. 631
z póêniejszymi zmianami), a tak˝e
trzy akty wykonawcze:
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru wniosku o wpis
podmiotu do rejestru weryfikatorów Êrodowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, cz´sto-
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tliwoÊci i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego
(Dz. U.04.94.930).
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu danych, które
zawiera rejestr wojewódzki oraz
wzoru wniosku o rejestracj´ organizacji w rejestrze wojewódzkim (Dz.U.04.94.931).
➢ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie wspó∏czynników
ró˝nicujàcych wysokoÊç op∏aty
rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS) (Dz.U.04.94.932).

✔

WA˚NE!
W zwiàzku z obowiàzujàcà od
1 stycznia 2006 r. Ustawà o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze
zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej
(Dz.U. Nr 175, poz. 1462; Nr 189,
poz. 1604; Nr 257, poz. 2257). Opisane poni˝ej kompetencje wojewodów dotyczàce rejestracji organizacji
w systemie EMAS zosta∏y przej´te
przez marsza∏ków.
Obowiàzkiem nak∏adanym przez
Rozporzàdzenie EMAS na kraje
cz∏onkowskie jest ustanowienie
krajowej jednostki (tzw. organu
kompetentnego) odpowiadajàcej za
prawid∏owe funkcjonowanie systemu EMAS.
W Polsce funkcj´ kompetentnego
organu na szczeblu centralnym pe∏ni
Minister Ârodowiska. Jego zadaniem
jest prowadzenie krajowego rejestru
organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, prowadzenie rejestru
akredytowanych weryfikatorów
Êrodowiskowych, wspó∏praca z Polskim Centrum Akredytacji w zakresie funkcjonowania systemu akredytacji i nadzoru nad pracà weryfikatorów, wspó∏praca z krajowymi
instytucjami i organizacjami zwiàzanymi z funkcjonowaniem i promocjà EMAS, zapewnienie skutecz-
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nego przep∏ywu informacji istotnych
dla funkcjonowania systemu EMAS
oraz wymiana informacji z Komisjà
Europejskà i organami EMAS.
W imieniu Ministra Ârodowiska
w terenie dzia∏ajà wojewodowie.
Ich zadania to przyjmowanie, analiza
i ocena wniosków organizacji zainteresowanych rejestracjà, prowadzenie rejestru wojewódzkiego organizacji oraz wspó∏praca z Ministrem
Ârodowiska w zakresie dotyczàcym funkcjonowania krajowego
systemu ekozarzàdzania i audytu.
Wojewodowie, poprzez podleg∏e
im wydzia∏y ochrony Êrodowiska, sà
w stanie najlepiej oceniç, czy organizacje znajdujàce si´ na obszarze
województwa, przestrzegajà wymogów prawa ochrony Êrodowiska oraz
czy informacje zawarte w przygotowanych przez firmy ubiegajàce
si´ o rejestracj´ deklaracjach Êrodowiskowych sà adekwatne do rzeczywistego oddzia∏ywania organizacji na Êrodowisko.
Koncepcja EMAS zak∏ada, ˝e organizacje zarejestrowane w systemie
sà okresowo sprawdzane przez niezale˝nych weryfikatorów Êrodowiskowych. Ich zadaniem jest bezstronna
ocena funkcjonowania systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego oraz
potwierdzenie rzetelnoÊci danych
publikowanych w deklaracji Êrodowiskowej.
WA˚NE!
✔
Zgodnie z Rozporzàdzeniem EMAS
weryfikatorami mogà byç specjaliÊci ds. ochrony Êrodowiska, posiadajàcy wiedz´ i doÊwiadczenie
w zakresie systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego.
Weryfikatorzy nie mogà byç powiàzani z weryfikowanà organizacjà w sposób komercyjny,
finansowy czy rodzinny. Powinni
oceniaç dzia∏alnoÊç organizacji
w sposób jak najbardziej niezale˝ny
i obiektywny.
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Polskie Centrum Akredytacji pe∏ni
funkcj´ organu akredytujàcego.
Zajmuje si´ prowadzeniem akredytacji weryfikatorów Êrodowiskowych
systemu EMAS. Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, w Polsce
o akredytacj´ mogà si´ ubiegaç
zarówno osoby indywidualne, jak
i jednostki certyfikujàce systemy
zarzàdzania. Zadaniem PCA jest
tak˝e rejestrowanie weryfikatorów
Êrodowiskowych akredytowanych
przez organy akredytujàce innych
paƒstw cz∏onkowskich, kontrolowanie oÊwiadczeƒ sk∏adanych przez
weryfikatorów Êrodowiskowych
z innych krajów, odnoÊnie do zdolnoÊci weryfikacji dokumentów i znajomoÊci polskiego prawa, stworzenie systemu nadzoru nad jakoÊcià
pracy weryfikatorów Êrodowiskowych oraz wspó∏praca z Ministrem
Ârodowiska w zakresie dotyczàcym
funkcjonowania systemu EMAS.
Zgodnie z Ustawà o krajowym
systemie ekozarzàdzania i audytu
EMAS w sk∏ad polskiej infrastruktury wchodzi równie˝ Krajowa
Rada Ekozarzàdzania, która jest
organem opiniodawczo-doradczym
Ministra Ârodowiska. Jej zadaniem
jest promocja EMAS, analiza funkcjonowania systemu i opiniowanie
zwiàzanych z nim aktów prawnych.
Mimo, ˝e system EMAS funkcjonuje w Europie od 1993 r. w Polsce
nie jest dotychczas bardzo rozpowszechniony, ró˝ny jest te˝ poziom
wiedzy na ta jego temat. Okazjà do
uzyskania informacji o systemie
EMAS by∏o zorganizowane 16 maja
br. przez Ministerstwo Ârodowiska
oraz POLSKIE FORUM ISO 14000
seminarium „EMAS – ALTERNATYWA CZY UZUPE¸NIENIE
DLA ISO 14001”.
Program seminarium obejmowa∏
nast´pujàce zagadnienia:
1) Obecny stan systemu EMAS
w Polsce i kierunki zmian.
2) Wymagania EMAS konieczne
do spe∏nienia w firmie na przywww.dashofer.pl
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k∏adach firm zarejestrowanych
w systemie EMAS.
3) Powiàzania i ró˝nice mi´dzy
ISO 14001 i EMAS.
4) DoÊwiadczenia z wdra˝ania
EMAS.
Mo˝na by∏o równie˝ zapoznaç si´
z doÊwiadczeniami podmiotów, które
zosta∏y zarejestrowane w Polsce:
➢ BOT Elektrownia Opole SA.,
➢ Centrum Onkologii im. Fr.
¸ukaszczyka,
➢ WFOÂiGW w Katowicach.
Jak widaç z powy˝szego zestawienia, prezentowane by∏y doÊwiadczenia bardzo ró˝nych jednostek.
Instytucje i przedsi´biorstwa zarejestrowane w systemie EMAS sà
powszechnie postrzegane zarówno
w Europie, jak i na ca∏ym Êwiecie
jako organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç w sposób efektywny i przejrzysty.

✔

WA˚NE!
Rejestracja w systemie EMAS oznacza, ˝e organizacja posiada sprawny
system zarzàdzania Êrodowiskowego, który znaczàco przyczynia si´
do obni˝enia kosztów dzia∏alnoÊci,
np. zwiàzanych z utylizacjà odpadów,
zmniejszeniem zu˝ycia energii,
wody, wp∏ywajàc jednoczeÊnie na
wzrost konkurencyjnoÊci takiej
organizacji na rynku.
System EMAS to nie tylko ograniczenie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko. Wprowadzenie
systemu EMAS usprawnia zarzàdzanie ryzykiem, a wi´c wp∏ywa na
zmniejszenie prawdopodobieƒstwa
wystàpienia awarii i wypadków
oraz zminimalizowanie ich ewentualnych skutków (dzi´ki przygotowanym wczeÊniej procedurom
post´powania w sytuacjach awaryjnych). Mo˝liwoÊç udokumentowania, ˝e dzia∏alnoÊç prowadzona jest
zgodnie z przepisami prawa skutkuje uzyskaniem wi´kszej wiarygodnoÊci wÊród klientów, inwestorów,
www.dashofer.pl

w∏adz administracyjnych i organów
kontrolnych.
Najcz´Êciej wymieniane przez organizacje korzyÊci wynikajàce z wdro˝enia systemu EMAS to:
➢ Ograniczenie zu˝ycia surowców, wody i energii.
➢ Minimalizacja kosztów.
➢ Recykling oraz zmniejszanie
iloÊci odpadów, Êcieków i emisji
gazów.
➢ Redukcja op∏at za gospodarcze
korzystanie ze Êrodowiska.
➢ Minimalizacja wystàpienia awarii
Êrodowiskowych.
➢ Redukcja kosztów usuwania
potencjalnych zanieczyszczeƒ.
➢ Przystosowanie i utrzymanie
zgodnoÊci z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa.
➢ Zwi´kszenie pozycji konkurencyjnej na rynku.
➢ Zwi´kszenie wartoÊci rynkowej
organizacji.
➢ Obni˝enie wysokoÊci stawek
ubezpieczeniowych.
➢ Poprawa bezpieczeƒstwa pracy.
➢ Wzrost ÊwiadomoÊci ekologicznej pracowników.
➢ Poprawa wizerunku organizacji
ze wzgl´du na kompleksowe
podejÊcie do zagadnieƒ Êrodowiskowych Êwiadczàce o dobrym
zarzàdzaniu.
➢ Nawiàzanie otwartego dialogu
z lokalnà spo∏ecznoÊcià, organami
administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.
Przedstawiciele podmiotów zarejestrowanych w Polsce w systemie
EMAS obecni podczas seminarium
potwierdzili wi´kszoÊç powy˝szych
korzyÊci z wdro˝enia EMAS.
W prezentacji omawiajàcej doÊwiadczenia BOT Elektrownia Opole SA
(Etapy rozbudowy SZÂ wg ISO
14001 o wymagania EMAS na przyk∏adzie BOT Elektrownia Opole SA)
wskazano przede wszystkim nast´pujàce korzyÊci:
➢ opinia publiczna uzyskuje pe∏ny
i szczegó∏owy wglàd w wywià-

zywanie si´ Elektrowni z obowiàzków zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, a wi´c tak˝e ze zdrowiem
mieszkaƒców Opolszczyzny,
Elektrownia
wzmacnia swój
➢
pozytywny wizerunek spo∏eczny,
➢ Elektrownia zwi´ksza swojà
wiarygodnoÊç biznesowà, tak˝e
w oczach klientów z Unii Europejskiej.
Podczas prezentacji przedstawiciela
Centrum Onkologii im. Fr. ¸ukaszczyka równie˝ podkreÊlone zosta∏y
korzyÊci z wdro˝enia systemu EMAS
dla relacji Centrum z mieszkaƒcami
terenów sàsiadujàcych z obiektami
Centrum. Wskazany zosta∏ tak˝e
korzystny wp∏yw wdro˝enia systemu
EMAS na funkcjonujàcy w Centrum
Zintegrowany System Zarzàdzania.
W prezentacji przedstawiciela
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zosta∏a tak˝e podkreÊlona rola EMAS, jako istotnego
elementu nowoczesnych metod
zintegrowanego zarzàdzania w oparciu o mi´dzynarodowe standardy.
Zgodnie z opinià wyra˝onà podczas prezentacji wdro˝ony system
EMAS mo˝e pos∏u˝yç jako bardzo
przydatne narz´dzie do zapewnienia
spójnoÊci dzia∏ania systemu funduszy, w szczególnoÊci do osiàgni´cia
odpowiedniego poziomu zarzàdzania i kontroli wydatkowania Êrodków
na zadania zwiàzane z absorpcjà
funduszy europejskich w latach
2007-2013 np. w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, w którym przewiduje si´,
˝e fundusze wojewódzkie i Narodowy b´dà pe∏niç rol´ jednostek
wdra˝ajàcych w wybranych osiach
priorytetowych.
Mimo szeregu korzyÊci, jakie by∏y
wskazywane podczas seminarium,
i du˝ego zainteresowania tematem
(sala by∏a wype∏niona), nie sposób
nie zauwa˝yç, ˝e w praktyce rozwój
systemu w Polsce trudno okreÊliç
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jako dynamiczny. W rejestrze jest
siedem organizacji, oprócz wymieniowych powy˝ej sà to jeszcze:
➢ Spó∏ka Handlowo-Us∏ugowa
KAZ K.A.Z. Dawiccy Sp.J.
➢ Przedsi´biorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

➢ Fabryka Kot∏ów RAFAKO S.A.
Transportation
➢ Bombardier
Polska Spó∏ka z o.o.
Sytuacja mo˝e si´ zmieniç po przywróceniu roli wojewodów w systemie i wdro˝eniu planowanych zmian

w dyrektywach, które majà uruchomiç bodêce zwi´kszajàce atrakcyjnoÊç systemu EMAS.
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Wy∏àczenie z produkcji rolnej i leÊnej – cz. II
Coraz bardziej popularne staje
si´ kupowanie dzia∏ki w celu
odrolnienia i sprzeda˝y z du˝ym
zyskiem jako budowlanej. Jednak
nale˝y pami´taç, ˝e paƒstwo stosuje pewne ograniczenia w stosunku do zmiany przeznaczenia
ziemi.
Wy∏àczenie zbiorników
wodnych
Przy wy∏àczaniu gruntów z produkcji w celu budowy zbiorników
wodnych nale˝noÊç i op∏aty roczne
okreÊla si´ proporcjonalnie do udzia∏u
osób w eksploatacji tych zbiorników.

✔

WA˚NE!
Je˝eli w eksploatacji zbiorników
wodnych przewiduje si´ udzia∏
osób wykorzystujàcych wod´ na cele
produkcji rolniczej, leÊnej, wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych o mocy zainstalowanej nie wi´kszej ni˝ 10 MW
lub ochrony przeciwpowodziowej,
zawiesza si´ na lat 10 uiszczenie proporcjonalnej cz´Êci sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych.
Proporcjonalnà cz´Êç sumy nale˝noÊci i op∏at rocznych ustala si´ stosownie do udzia∏u tych osób, okreÊlonego w dokumentacji technicznej
eksploatacji zbiornika, z tym ˝e
ustalony w tej dokumentacji przep∏yw
nienaruszalny zalicza si´ do eksploatacji zbiornika dla potrzeb rolnictwa.
Zawieszonà cz´Êç sumy nale˝noÊci
i op∏at rocznych umarza si´ po up∏ywie 10 lat.
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W przypadku zmniejszenia udzia∏u
osób, o których mowa w ust. 2,
w eksploatacji zbiornika w okresie
10 lat od rozpocz´cia jego eksploatacji, osoby przejmujàce cz´Êç
lub ca∏oÊç tego udzia∏u uiszczajà
nale˝noÊci i op∏aty roczne proporcjonalnie do wielkoÊci przej´tego
udzia∏u w eksploatacji zbiornika
w oparciu o protokó∏ zdawczo-odbiorczy.
Dodatkowe obowiàzki
W przypadku wy∏àczania gruntów
z produkcji, w decyzji o wy∏àczeniu mo˝na, po zasi´gni´ciu opinii
wójta, na∏o˝yç obowiàzek zdj´cia
oraz wykorzystania na cele poprawy
wartoÊci u˝ytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów
rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa
i IV oraz z torfowisk.
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W przypadku niewykonania obowiàzku okreÊlonego w ust. 1, osoba
wy∏àczajàca grunty z produkcji
uiszcza za ka˝dy 1 m3 wykorzystanej niew∏aÊciwie próchnicznej
warstwy gleby op∏at´ w wysokoÊci
odpowiadajàcej równowartoÊci ceny
ziarna ˝yta, obowiàzujàcej w dniu
wydania decyzji o ustaleniu wysokoÊci op∏aty, która wynosi:
1) z gleb klas I i II oraz gleb
pochodzenia organicznego – 5 q;
2) z gleb pochodzenia mineralnego,
zaliczonych do klas III, IIIa
i IIIb – 4 q;
3) z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas IVa
i IV – 3 q.
ODROCZENIE, PODZIA¸ NA
RATY, UMORZENIE NALE˚NOÂCI WOBEC FUNDUSZU
OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH DLA:
www.dashofer.pl
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1) Organów wykonawczych jednostek samorzàdu terytorialnego.
Na wniosek organu wykonawczego
jednostki samorzàdu terytorialnego
marsza∏ek województwa – w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Paƒstwowych – w odniesieniu do
gruntów leÊnych, a w odniesieniu
do obszarów wchodzàcych w sk∏ad
parków narodowych – dyrektor
parku, mogà umorzyç ca∏oÊç lub
cz´Êç nale˝noÊci i op∏at rocznych,
a w odniesieniu do gruntów leÊnych
równie˝ jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyr´bu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze
u˝ytecznoÊci publicznej z zakresu
oÊwiaty i wychowania, kultury, kultu
religijnego oraz ochrony zdrowia
i opieki spo∏ecznej, je˝eli inwestycja
ta s∏u˝y zaspokojeniu potrzeb lokalnej
spo∏ecznoÊci, oraz dotyczàcej powi´kszenia lub za∏o˝enia cmentarza,
je˝eli obszar gruntu podlegajàcy wy∏àczeniu nie przekracza 1 ha i nie ma
mo˝liwoÊci zrealizowania inwestycji
na gruncie nieobj´tym ochronà.
2) Osób fizycznych i prawnych,
które uzyska∏y zezwolenie na
wy∏àczenie gruntów rolnych
z produkcji rolniczej.
W przypadkach uzasadnionych
wzgl´dami spo∏ecznymi lub gospodarczymi mo˝na odroczyç termin
zap∏aty nale˝noÊci lub roz∏o˝yç
nale˝noÊç na raty, bioràc pod uwag´
mo˝liwoÊci p∏atnicze d∏u˝nika oraz
uzasadniony interes wierzyciela.
Zasady i tryb umorzeƒ i przyznawania ulg i umorzeƒ mogà byç ustalone przez w∏aÊciwy sejmik województwa w formie uchwa∏y.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o umorzenie nale˝noÊci
terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych powinien zawieraç:
➢ wnioskodawc´ (z podaniem
adresu zamieszkania i do korespondencji),
➢ kserokopi´ decyzji w∏aÊciwego
organu (starosta, prezydent)
wy∏àczajàcà grunt z produkcji
rolniczej.
W przypadku roz∏o˝enia na raty lub
odroczenia terminu p∏atnoÊci wniosek powinien zawieraç:
➢ wnioskodawc´ (z podaniem
adresu zamieszkania i do korespondencji),
➢ kserokopi´ decyzji w∏aÊciwego
organu (starosta, prezydent)
wy∏àczajàcà grunt z produkcji
rolniczej,
➢ podanie proponowanych wysokoÊci rat oraz terminów p∏atnoÊci,
➢ stosowne zaÊwiadczenia potwierdzajàce zasadnoÊç udzielenia
ulgi w sp∏acie w zale˝noÊci od
uzasadnienia wniosku (zaÊwiadczenie z urz´du pracy, zaÊwiadczenie o wysokoÊci zarobków,
akt zgonu, zaÊwiadczenie o leczeniu itp.).
W przypadku roz∏o˝enia na raty lub
odroczenia terminu p∏atnoÊci, gdy
wnioskodawcà jest podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà,
wniosek powinien zawieraç:
➢ dane identyfikacyjne przedsi´biorcy: nazwa, adres, NIP,
klasa PKD,
➢ okreÊlenie formy prawnej przedsi´biorcy i wielkoÊci przedsi´biorcy, zgodnie z nazewnictwem
wg Rozporzàdzenia RM z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie
sprawozdaƒ pozwalajàcych na

➢
➢

➢

➢

nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz.U.
z 2002 r. Nr 196, poz. 1656),
wskazanie wielkoÊci (w z∏otych)
i rodzaju (odroczenie, roz∏o˝enie
na raty) wnioskowanej pomocy,
okreÊlenie formy pomocy oraz
przeznaczenia pomocy, stosujàc
nazewnictwo zgodnie z Rozporzàdzeniem RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdaƒ pozwalajàcych na nadzorowanie pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz.U. z 2002 r.
Nr 196, poz. 1656),
oÊwiadczenie przedsi´biorcy
z∏o˝one pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej o wysokoÊci
otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych
lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, niezale˝nie od
wartoÊci, podajàc w szczególnoÊci informacje dotyczàce
wartoÊci otrzymanej pomocy –
obowiàzujàcy wzór formularza
zawarty w Rozporzàdzeniu RM
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´ (Dz.U.
z 2002 r. Nr 196, poz. 1654),
szerokie uzasadnienie wniosku
wa˝nym interesem strony lub
interesem publicznym.

Dokumenty nale˝y z∏o˝yç Urz´dowi
Marsza∏kowskiemu danego województwa.
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.).

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

Napisz do Redakcji!
e-mail: lubecka@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Temat numeru

Handel uprawnieniami do emisji – nowe rozporzàdzenie
Szanowni Paƒstwo wracamy do
tematu, w zwiàzku z którym by∏o
wiele pytaƒ i od którego zacz´liÊmy nasz cykl artyku∏ów, a mianowicie handlu uprawnieniami do
emisji. Od paêdziernika zesz∏ego
roku do chwili obecnej nastàpi∏o
wiele zmian w tym zakresie i postaramy si´ je Paƒstwu przybli˝yç.
Podstawowà zmianà prawnà w stosunku do wczeÊniejszego okresu
jest nowe Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 6 marca 2007 r.
zmieniajàce Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym system handlu
uprawnieniami do emisji.
WA˚NE!
✔
Rozporzàdzenie to nie wnosi zmian
dla nast´pujàcych sektorów:
➢ przemys∏ energetyczny,
➢ hutnictwo i przemys∏ metalurgiczny,
➢ inny,
natomiast wnosi bardzo istotnà
zmian´ dla przedsi´biorstw z sektora
przemys∏u mineralnego o kodzie
M3, bioràcych udzia∏ w systemie
handlu uprawnieniami do emisji.
Zmiana ta polega na okreÊleniu wartoÊci progowej dla tych przedsi´biorstw. Do czasu wydania rozporzàdzenia zmieniajàcego jako wartoÊç progowa funkcjonowa∏o okreÊlenie, ˝e jest to zdolnoÊç produkcyjna ponad 75 ton na dob´ lub pojemnoÊç pieca przekraczajàca 4 m3
i g´stoÊç ponad 300 kg wyrobu na
m3 pieca, natomiast obecnie ten
parametr to zdolnoÊç produkcyjna
ponad 75 ton na dob´ i pojemnoÊç
pieca przekraczajàca 4 m3 i g´stoÊç
ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca.
Ta zdawa∏oby si´ z pozoru niewielka
zmiana spowodowa∏a wiele ró˝nic
w wykazie instalacji, które b´dà
nale˝eç do systemu w latach 2008-2012.
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Cel, który przyÊwieca∏ tej zmianie,
mia∏ niewàtpliwie wykluczyç z systemu niewielkie instalacje o ma∏ej
liczbie uprawnieƒ, chodzi∏o tu g∏ównie o cegielnie, które mia∏y wiele
problemów z wype∏nianiem wszystkich obowiàzków prawnych, ze
wzgl´du na brak wykwalifikowanej kadry, cz´sto brak dost´pu do
informacji og∏aszanych przez Krajowego Administratora, a tak˝e
przez ogólny brak wiedzy na temat
funkcjonowania systemu.

jest og∏oszony niedawno projekt
nowego KPRU. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) przygotowa∏ nowy projekt Krajowego
Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ do
Emisji na lata 2008-2012. Jest on
opublikowany na stronach Ministerstwa Ârodowiska. Zgodnie z nowym
projektem Polska wnioskuje o przydzia∏ uprawnieƒ do emisji w latach
2008-2012 w wysokoÊci 259 692,421
ton CO2.

Cel niewàtpliwie by∏ s∏uszny, ale czy
faktycznie zosta∏ osiàgni´ty, muszà
Paƒstwo oceniç sami, mnie si´ wydaje, ˝e jednak nie do koƒca mo˝emy
powiedzieç o s∏usznoÊci tej zmiany,
gdy˝ z systemu zosta∏y „wyrzucone”
te˝ takie zak∏ady które mia∏y emisj´
rzeczywistà na poziomie 30000 ton,
a nawet takie, które mia∏y emisj´
po 100000 ton, tak wi´c stanowi∏y
procentowo na pewno wi´kszy udzia∏
w ca∏ym systemie ni˝ niektóre
instalacje, które pozosta∏y, z emisjà
na poziomie 5000 ton.

Przygotowanie nowego projektu
KPRU2 jest odpowiedzià na decyzj´
Komisji Europejskiej z dnia 26 marca
2007 roku. Komisja wówczas zdecydowa∏a, ˝e wnioskowana przez
Polsk´ liczba uprawnieƒ w wysokoÊci 284 mln ton CO2 powinna
zostaç zredukowana do poziomu
208,5 milionów ton. Tak znaczna
redukcja uprawnieƒ do emisji CO2
spowodowa∏aby liczne negatywne
konsekwencje, wÊród których na
pierwszy plan wysuwa si´ zahamowanie rozwoju gospodarczego Polski
i w konsekwencji niewykorzystanie przez nas szansy likwidacji luki
rozwojowej, jakà da∏a integracja
z Unià Europejskà.

Kolejnym istotnym zagadnieniem,
a w∏aÊciwie wymogiem, który musieli Paƒstwo spe∏niç, by∏o z∏o˝enie
do 31 marca rocznego raportu zawierajàcego rzeczywistà rocznà emisj´
za 2006 r. Wi´kszoÊç przedsi´biorstw zmieÊci∏o si´ w ustawowym
terminie i przes∏a∏o zweryfikowane
przez uprawnionego weryfikatora
raporty, natomiast zdarza∏y si´ zak∏ady, które weryfikacje mia∏y dopiero w kwietniu, ale podsumowujàc to zagadnienie, wywiàzanie si´
z tego wymogu sta∏o si´ dla Paƒstwa
priorytetem w pierwszym kwartale
2007 r. i mamy nadziej´, ˝e tak
b´dzie te˝ w latach przysz∏ych,
chocia˝ jest du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e termin przesy∏ania zweryfikowanego raportu rocznego zostanie przesuni´ty do 15 lutego 2007 r.
Jednak najbardziej nurtujàcym tematem, który budzi wiele kontrowersji,
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WA˚NE!
✔
Nowy projekt KPRU2 zosta∏ przygotowany na podstawie analizy rozwoju gospodarczego kraju z uwzgl´dnieniem wykorzystania Êrodków
Funduszy Strukturalnych i Funduszu
SpójnoÊci, z których Polska mo˝e
skorzystaç w latach 2007-2013.
Proponowana w nowym KPRU2
przez Polsk´ liczba uprawnieƒ do
emisji uwzgl´dnia specyfik´ polskiej
gospodarki.
Przygotowujàc nowà propozycj´,
KASHUE dysponowa∏o najnowszymi, najbardziej aktualnymi danymi
– zweryfikowanym poziomem
emisji za lata 2005–2006, jak równie˝ zaktualizowanà informacjà
www.dashofer.pl
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zarówno od operatorów systemu,
jak i od przedstawicieli poszczególnych bran˝. Mimo, ˝e Krajowy Plan
zosta∏ przygotowany z du˝à precyzjà,
wzbudzi∏ wiele protestów ze strony
przedsi´biorstw, g∏ównie z sektora
energetycznego.
W∏aÊnie sektor energetyczny stanowi
g∏ówne êród∏o emisji i jest na tyle
specyficzny, ˝e nie mo˝e sam sobie
regulowaç wielkoÊci produkcji,
gdy˝ zale˝y to od zapotrzebowania
odbiorców, które jak wiadomo jest
zale˝ne od wielu czynników, z których g∏ównym sà warunki zewn´trzne, m.in. temperatura otoczenia. Przydzia∏y dla sektora energetycznego zosta∏y najbardziej uszczuplone ze wszystkich innych sektorów,
natomiast du˝y wzrost przydzia∏ów
obserwuje si´ w przemyÊle pozosta∏ym, oczywiÊcie jak wsz´dzie sà
tam wyjàtki, ale generalnie po analizie tabeli koƒcowej projektu w∏aÊnie taki wniosek si´ nasuwa.
Majà Paƒstwo czas na sk∏adanie w∏asnych uwag i widzàc du˝e zaanga˝owanie pracowników KASHUE
w prawid∏owe rozwiàzanie tego
problemu, jestem dobrej myÊli i mam
nadziej´, ˝e drugi projekt b´dzie
ju˝ „sprawiedliwszy” dla wszystkich. Dane przekazywane do KASHUE zgodnie z Rozporzàdzeniem
Ministra Ârodowiska z dnia 7 marca
2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdzia∏u uprawnieƒ
do emisji, które mia∏y stanowiç baz´
dla nowego KPRU, by∏y przygotowywane w du˝ym poÊpiechu, ze
wzgl´du na póêny czas ukazania si´
rozporzàdzenia i krótki okres zreali-

zowania jego wymogów i to pewnie mia∏o du˝y wp∏yw na obecne
problemy po og∏oszeniu projektu.
Jednak jest to tylko projekt, wi´c
na pewno b´dzie kilka kolejnych
i dlatego trzeba ten obecny okres
wykorzystaç na dog∏´bnà analiz´
zagadnieƒ produkcyjnych w∏asnego
przedsi´biorstwa i zg∏aszaç uwagi.
My ze swojej strony b´dziemy na
bie˝àco staraç si´ monitorowaç te
kwestie i odpowiadaç na Paƒstwa
pytania.
W tym artykule nie ma wszystkich wa˝nych dla Paƒstwa informacji i dlatego bardzo prosimy
o cz´ste odwiedzanie strony internetowej Krajowego Administratora
www.kashue.pl, gdzie ukazujà si´
wszelkie informacje oraz wytyczne
dla Paƒstwa.
WA˚NE!
✔
Informujemy, ˝e w zwiàzku z kontynuacjà prac nad sposobem realizacji
wymagaƒ Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2001/80/
WE z dnia 23 paêdziernika 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeƒ do powietrza
z du˝ych êróde∏ spalania paliw i dyspozycjà Ministerstwa Ârodowiska,
KASHUE prosi o przes∏anie wype∏nionych i podpisanych tabel nr 1 i 2.
Informacje te dotyczà êróde∏ zg∏oszonych do tzw. derogacji naturalnych (praca êród∏a maks. 20 000 godzin w okresie od 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2015 r.) oraz êróde∏
obj´tych tzw. derogacjami imiennymi zapisanymi w Traktacie o Przystàpieniu Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.

Przedmiotowe informacje sà niezb´dne do weryfikacji listy êróde∏
oraz rozpoznania stanu przygotowaƒ
przedsi´biorstw do spe∏nienia wymagaƒ zawartych ww. dyrektywie.
W przypadku, gdy instalacja nie
posiada êróde∏ z tzw. derogacjami,
KASHUE prosi o przes∏anie stosownego pisma w tym zakresie.
Wy˝ej wymienione informacje
nale˝y przesy∏aç w formie pisemnej na adres: Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji, ul. Kolektorska 4, 01-692
Warszawa, faks (022) 833 57 54 oraz
w wersji elektronicznej na adres:
lcp@kashue.pl. Termin przesy∏ania
informacji: do 12 czerwca 2007 r.
Mamy nadziej´, ˝e chocia˝ troch´
przybli˝yliÊmy Paƒstwu g∏ówne
zagadnienia systemu handlu uprawnieniami do emisji z ostatnich miesi´cy i ˝e pomo˝e to Paƒstwu jeszcze szerzej poznaç ten temat.
W przysz∏ym miesiàcu zajmiemy
si´ tematem op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska, poniewa˝ do 31 lipca
2007 r. trzeba wnieÊç op∏aty za
pierwsze pó∏rocze 2007 r. i prosimy Paƒstwa o pytania dotyczàce
zarówno dzisiejszego tematu, jak
i tematu op∏at. Postaramy si´ odpowiadaç na bie˝àco na wszelkie
Paƒstwa pytania, bo wiemy, jak
wa˝ne sà te zagadnienia.
Zbigniew Bieƒko

§ Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
6 marca 2007 r. w sprawie rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji.

Finanse
LIFE+ – Instrument finansowy na rzecz Êrodowiska
LIFE+ jest kontynuacjà Instrumentu Finansowego LIFE, utworzonego przez Komisj´ Europejskà w 1992 roku. W trakcie
www.dashofer.pl

trzech kolejnych edycji dofinansowano realizacj´ ∏àcznie ponad
2500 projektów we wszystkich
krajach cz∏onkowskich.

Ogólnym celem LIFE+ jest przyczynianie si´ do wdra˝ania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej
polityki i prawodawstwa w zakresie
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ochrony Êrodowiska, a tak˝e wspieranie realizacji 6. EAP, wspó∏pracujàc mi´dzy sobà za poÊrednictwem
instrumentów wspólnotowych w celu
poprawienia wyników na szczeblu
krajowym lub lokalnym, realizacji celów Wspólnoty lub zapewnienia wymiany informacji w ca∏ej Wspólnocie.
Ârodki przewidziane w wieloletnich programach strategicznych,
roczne krajowe programy pracy
oraz projekty realizowane w wyniku tych programów spe∏niajà poni˝sze kryteria:
a) majà znaczenie dla Wspólnoty
przez przyczynianie si´ w znaczàcy sposób do osiàgni´cia ogólnego celu LIFE+ oraz
b) sà spójne pod wzgl´dem technicznym i finansowym, wykonalne i op∏acalne.
W celu zapewnienia europejskiej
wartoÊci dodanej oraz unikni´cia
finansowania powtarzajàcych si´
dzia∏aƒ, Êrodki przewidziane w rocznych krajowych programach pracy
i projekty realizowane w wyniku
tych programów spe∏niajà przynajmniej jedno z poni˝szych kryteriów:
a) sà to Êrodki i projekty dotyczàce
najlepszych praktyk lub Êrodki
i projekty demonstracyjne, s∏u˝àce wdro˝eniu Dyrektywy Rady
79/409/EWG lub Dyrektywy
Rady 92/43/EWG
b) sà to dzia∏ania i projekty innowacyjne lub dzia∏ania i projekty
demonstracyjne zwiàzane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony
Êrodowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy
specjalistycznej lub technologii,
c) sà to kampanie na rzecz zwi´kszania ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
oraz specjalne szkolenia dla
podmiotów uczestniczàcych
w dzia∏aniach dotyczàcych zapobiegania po˝arom lasów,
d) sà to dzia∏ania i projekty s∏u˝àce
rozwojowi i realizacji celów
Wspólnoty zwiàzanych z szero-
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kim, ujednoliconym, kompleksowym i d∏ugoterminowym
monitorowaniem wzajemnego
oddzia∏ywania lasów i Êrodowiska naturalnego.
W trakcie poprzednich edycji dofinansowanie z funduszu LIFE
otrzyma∏y projekty:
➢ Menad˝er Êrodowiska.
➢ Ochrona ba∏tyckich torfowisk
wysokich na Pomorzu.
➢ Ochrona Wodniczki.
➢ Ochrona ˝ubra w Puszczy Bia∏owieskiej.
Bardzo wa˝nym projektem by∏ system zintegrowanego zarzàdzania
Êrodowiskiem dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw – Menad˝er
Êrodowiska. Celem projektu by∏o
opracowanie narz´dzia internetowego – Menad˝er Ârodowiska dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(MÂP), które umo˝liwi wdra˝anie
systemów zarzàdzania Êrodowiskiem przez firmy ka˝dego rodzaju,
bez wzgl´du na ich wielkoÊç, z wykorzystaniem umiej´tnoÊci i zasobów w∏asnych firmy.
W odró˝nieniu od poprzednich
edycji program LIFE+ sk∏ada si´
z trzech komponentów okreÊlonych
przez tematyk´ projektów, a nie ich
realizatora. Nabór przed∏o˝onych
projektów b´dzie si´ odbywa∏ na
poziomie krajowym, jednak ostateczna ocena i zwiàzana z nià decyzja
o przyznaniu dofinansowania b´dzie
zale˝eç do Komisji Europejskiej.
Nowy program LIFE+ b´dzie poÊwi´cony wy∏àcznie zagadnieniom
zwiàzanym z ochronà Êrodowiska.
Jego realizacja rozpocznie si´ w drugiej po∏owie 2007 roku, po wejÊciu
w ˝ycie Rozporzàdzenia o LIFE+.
Projekty wspierane
przez LIFE+
LIFE+ powinien bezpoÊrednio wspieraç realizacj´ priorytetów 6. Programu Dzia∏aƒ na Rzecz Ârodowiska
(2002-2012), do których nale˝à:
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➢ ochrona przyrody i bioró˝norodnoÊci,
➢ przeciwdzia∏anie zmianom klimatu,
➢ zminimalizowanie negatywnych
skutków wp∏ywu zanieczyszczeƒ
Êrodowiska na zdrowie ludzi,
➢ zrównowa˝one wykorzystanie
zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami.
Program LIFE+ zgodnie z projektem Rozporzàdzenia umo˝liwi
realizacj´ projektów z zakresu
trzech komponentów:
1. Przyroda i Ró˝norodnoÊç Biologiczna (projekty dotyczàce
wdra˝ania Dyrektywy Ptasiej
i Dyrektywy Siedliskowej)
Przyk∏adowe przedsi´wzi´cia,
które mogà uzyskaç wsparcie
finansowe z komponentu 1:
➢ dobre praktyki lub projekty pilota˝owe dotyczàce wdro˝enia
Dyrektywy Ptasiej lub Dyrektywy Siedliskowej,
➢ dobre praktyki lub projekty pilota˝owe dotyczàce ochrony obszarów lub gatunków, w tym niezb´dne badania i dzia∏ania majàce
na celu popraw´ ekologicznej
spójnoÊci sieci Natura 2000,
➢ opracowanie wskazaƒ dotyczàcych ochrony obszarów Natura
2000, tworzenie planów ochrony
tych obszarów, jak równie˝ opracowanie i wdra˝anie programów
ochrony gatunków i siedlisk,
➢ badania i inwentaryzacje konieczne do okreÊlenia bie˝àcych
i potencjalnych oddzia∏ywaƒ ze
strony obcych gatunków na
ró˝norodnoÊç biologicznà,
➢ dobre praktyki oraz projekty
pilota˝owe majàce na celu niedopuszczenie do wprowadzenia,
kontrol´ lub usuwanie inwazyjnych obcych gatunków, które
zagra˝ajà ekosystemom, siedliskom i gatunkom,
➢ dobre praktyki oraz projekty
pilota˝owe w celu zachowania
i poprawy ró˝norodnoÊci biolowww.dashofer.pl

Nr 6/2007
gicznej na wszystkich terenach
niezurbanizowanych,
➢ zbieranie informacji (przez badania i sonda˝e) na temat potencjalnego wp∏ywu GMO na ekosystemy; ocenianie i rozwijanie
metod zarzàdzania ryzykiem
w odniesieniu do tych wp∏ywów.

➢ badania i rozwój wskaêników

2. Polityka i zarzàdzanie w zakresie ochrony Êrodowiska

➢

Realizowane projekty muszà mieç
charakter innowacyjny, pilota˝owy lub stanowiç tzw. najlepszà
praktyk´:
➢ dzia∏ania wspierajàce rozwój
i wdro˝enie europejskich, narodowych, dwustronnych lub wielostronnych programów dotyczàcych zmian klimatycznych,
zawierajàcych innowacyjne podejÊcie do przeciwdzia∏ania
zmianom klimatu i rozwoju
niskow´glowych technologii,
➢ innowacyjne podejÊcie do rozwoju i popularyzacji nowych polityk, strategii dotyczàcych zmian
klimatycznych oraz instrumentów zwiàzanych z ich wdra˝aniem,
➢ wdra˝anie mechanizmów podnoszàcych ÊwiadomoÊç ekologicznà w zakresie zmian klimatycznych,
➢ dobre praktyki oraz projekty
pilota˝owe dotyczàce efektów
zmian klimatycznych, zbieranie
danych pochodzàcych z monitoringu i ocena stanu zbiorników
wodnych,
➢ rozwój i wdro˝enie instrumentów wymienionych w Strategii
tematycznej dotyczàcej zanieczyszczania powietrza (w celu
redukcji zanieczyszczeƒ),
➢ identyfikacja obszarów ryzyka,
∏àcznie ze schematami monitoringu majàcymi na celu ocen´
zagro˝eƒ dla gleby,
➢ przygotowanie i popularyzacja
map akustycznych,
➢ wymiana najlepszych praktyk
w zakresie ochrony Êrodowiska
na platformach elektronicznych,
www.dashofer.pl

➢

➢

➢

➢

➢

➢
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➢

dotyczàcych zasobów naturalnych i odpadów – monitorowanie wykorzystania zasobów
naturalnych,
dobre praktyki lub projekty pilota˝owe pomagajàce wdro˝yç
prawo wspólnotowe w zakresie
gospodarowania odpadami,
promowanie wspó∏pracy na
unijnym i mi´dzynarodowym
poziomie dotyczàcej wdra˝ania
i egzekwowania prawa wspólnotowego w zakresie gospodarowania odpadami,
monitoring lasów w kontekÊcie
wp∏ywu zmian klimatu i zanieczyszczeƒ atmosfery na lasy
oraz ró˝norodnoÊç biologicznà,
opracowanie i testowanie nowych
lub zmodyfikowanych koncepcji
monitoringu oraz systemów
oceny w zakresie ochrony lasów,
rozpowszechnianie i publikacja
opracowaƒ majàcych na celu
podnoszenie poziomu ÊwiadomoÊci ekologicznej w wymiarze
europejskim; wydarzenia medialne i kampanie szkoleniowe
dotyczàce technologii Êrodowiskowych,
zbieranie, aktualizacja, wymiana,
archiwizacja porównywalnych
danych zdefiniowanych w Dyrektywie INSPIRE (Europejskiej
Infrastruktury Informacji Przestrzennej),
rozwijanie i utrzymywanie sieci
komputerowych zwiàzanych
z wdra˝aniem polityki i legislacji wspólnotowych,
szkolenia dla ekspertów z zakresu Êrodowiska dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, pomoc
przy opracowaniu specjalistycznych narz´dzi i procedur w dzia∏aniach Êrodowiskowych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
jak równie˝ wspieranie inicjatyw majàcych na celu dostarczenie ekspertyz technicznych dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
badania, ankiety, monitoring,
szkolenia, warsztaty, konferencje, kampanie majàce na celu

podnoszenie ÊwiadomoÊci ekologicznej, wymiana najlepszych
doÊwiadczeƒ, dzia∏ania informacyjne i komunikacyjne we
wszystkich obszarach priorytetowych ochrony Êrodowiska.
3. Informacja i komunikacja
(projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na rzecz
zwi´kszania ÊwiadomoÊci ekologicznej w spo∏eczeƒstwie,
w tym kampanie na temat zapobiegania po˝arom lasów oraz
wymiana najlepszych doÊwiadczeƒ i praktyk).
Przyk∏adowe przedsi´wzi´cia,
które mogà uzyskaç wsparcie finansowe w ramach Komponentu 3:
➢ publikacje i dzia∏ania informacyjne w zakresie podnoszenia
ÊwiadomoÊci ekologicznej, w tym:
imprezy, wystawy, wydarzenia
medialne, kampanie reklamowe,
organizacja spotkaƒ i seminariów z ekspertami i podmiotami
zainteresowanymi ochronà Êrodowiska, produkcja materia∏ów
audiowizualnych oraz stron internetowych,
➢ kampanie na rzecz kszta∏towania ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa
w zakresie zapobiegania po˝arom lasów oraz specjalistyczne
szkolenia dla jednostek stra˝y
po˝arnej uczestniczàcych w dzia∏aniach zapobiegajàcych po˝arom lasów,
➢ rozwój Europejskiego Systemu
Informacji o Po˝arach Lasu (European Forest Fire Information).
Planowany bud˝et LIFE+

➢ ok. 2 mld euro – ca∏kowity bud˝et LIFE+ na lata 2007-2013,

➢ ok. 42 mln euro – alokacja planowana przez Komisj´ Europejskà dla Polski na lata 2007-2010,
➢ ok. 9 mln euro – alokacja planowana przez Komisj´ Europejskà
dla Polski na pierwszy rok obowiàzywania programu (2007).
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Pu∏apy dofinansowania
dla projektów wynikajàce
z projektu rozporzàdzenia

➢ 50% kosztów kwalifikowanych
– podstawowy maksymalny
poziom dofinansowania,
➢ 75% kosztów kwalifikowanych
– mo˝liwy poziom dofinansowania w wyjàtkowych, uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu 1 (Przyroda
i Bioró˝norodnoÊç),
➢ 30% kosztów kwalifikowanych
– poziom dofinansowania dla
projektów, które przynoszà zysk

i ubiegajà si´ o wsparcie z komponentu 2 (Polityka Êrodowiskowa i zarzàdzanie).
Dotacje z LIFE+ dla
ekologicznych organizacji
pozarzàdowych
W ramach cz´Êci bud˝etu LIFE+
b´dàcego w dyspozycji Komisji
Europejskiej ekologiczne organizacje
pozarzàdowe, które dzia∏ajà minimum w trzech krajach UE, b´dà
mog∏y ubiegaç si´ o dotacje w wysokoÊci 70% kosztów kwalifikowanych.

WA˚NE!
✔
Nabór wniosków w 2007 roku b´dzie
mia∏ miejsce w dniach 15 wrzeÊnia
2007 – 1 grudnia 2007.
Wzory wniosków oraz szczegó∏owe
informacje dost´pne b´dà na prze∏omie maja i czerwca, równolegle
z terminem wejÊcia w ˝ycie Rozporzàdzenia o instrumencie finansowym LIFE+.
Wnioski mogà równie˝ sk∏adaç
osoby, które chcia∏y uczestniczyç
w programie LIFE w latach 2004-2006.
Redakcja

Finanse
Podatek rolny – jak go liczyç?
Podatek rolny, zwany niekiedy
gruntowym, jest przyk∏adem
podatku majàtkowego, w którym
posiadanie lub nabycie majàtku
jest przedmiotem opodatkowania, zaÊ wymiar podatku nawiàzuje do majàtku lub jego sk∏adników. Jego konstrukcja i wymiar
wià˝à si´ przede wszystkim z poj´ciem i w∏aÊciwoÊciami gospodarstwa rolnego, nie zaÊ z cechami rolnika. Stanowi jedno z najwa˝niejszych êróde∏ zasilenia
podatkowego samorzàdów,
a reguluje go Ustawa o podatku
rolnym z dnia 15 listopada
1984 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 52,
poz. 268) („Ustawa”).
Od 1 stycznia 2003 roku dane wynikajàce z ewidencji gruntów i budynków sà podstawowym kryterium
rozstrzygajàcym o sposobie opodatkowania gruntów. Obok dostosowania unormowaƒ tego podatku do
zmian w innych przepisach, zw∏aszcza do ewidencji gruntów i budynków, nowelizacja ustawy mia∏a za
zadanie zwi´kszenie stabilnoÊci
dochodów gmin z podatku rolnego
oraz dostosowanie daniny do krajowego systemu ewidencji gospodarstw
rolnych i zwierzàt gospodarskich
(IACSO).
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Co podlega
opodatkowaniu?
Opodatkowaniu podatkiem rolnym
podlegajà grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków
jako u˝ytki rolne lub jako grunty
zadrzewione i zakrzewione na
u˝ytkach rolnych, z wyjàtkiem
gruntów zaj´tych na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, innej ni˝
dzia∏alnoÊç rolnicza, o ∏àcznej powierzchni przekraczajàcej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy, stanowiàcych
w∏asnoÊç lub znajdujàcych si´ w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej,
w tym spó∏ki nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej.
O obj´ciu gruntu podatkiem rolnym
decyduje wpis do klasyfikacji
gruntów i budynków gruntu jako
u˝ytku rolnego. Grunt u˝ytkowany
rolniczo, który w ww. ewidencji nie
zosta∏ sklasyfikowany jako u˝ytek
rolny albo zadrzewiony lub zakrzewiony na u˝ytkach rolnych, obj´ty
jest podatkiem od nieruchomoÊci,
a w razie sklasyfikowania go w ewidencji jako las – podatkiem leÊnym
(chyba, ˝e jest zaj´ty na dzia∏alnoÊç
gospodarczà). Kwesti´ klasyfikacji
reguluje Rozporzàdzenie Ministra
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Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

✔

WA˚NE!
Dla podatku rolnego nie ma znaczenia, jak u˝ytkowany jest grunt
wpisany do ewidencji, nie jest wymagane, aby grunty zaewidencjonowane s∏u˝y∏y dzia∏alnoÊci rolniczej. Jest jeden wyjàtek: gdy grunt
zosta∏ zaj´ty na dzia∏alnoÊç gospodarczà innà ni˝ rolnicza, podlega
podatkowi od nieruchomoÊci.
Natomiast dzia∏y specjalne produkcji rolnej obcià˝a podatek od
dochodów osobistych albo podatek
dochodowy od osób prawnych
(Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz Ustawa z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych).
Za dzia∏alnoÊç rolniczà uwa˝a si´
produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà,
w tym równie˝ produkcj´ materia∏u
siewnego, szkó∏karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj´ warzywniczà, roÊlin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowl´ i produkcj´ matewww.dashofer.pl
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ria∏u zarodowego zwierzàt, ptactwa
i owadów u˝ytkowych, produkcj´
zwierz´cà typu przemys∏owego fermowego oraz chów i hodowl´ ryb.
Co nie jest obj´te
podatkiem?
Podatkiem rolnym nie sà obj´te np.
uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach, uprawy grzybów
i grzybni, roÊlin in vitro, fermowe
hodowle i chów drobiu rzeênego
oraz nocnego, wyl´garnie drobiu,
hodowle zwierzàt futerkowych
i laboratoryjnych, hodowle: d˝d˝ownic, entomofagów i jedwabników,
prowadzenie pasiek oraz hodowle
i chów innych zwierzàt.
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku rolnego sà osoby
fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spó∏ki nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, które:
➢ sà w∏aÊcicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
➢ sà u˝ytkownikami wieczystymi
gruntów,
➢ sà posiadaczami gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
lub gminy – je˝eli posiadanie
wynika z umowy zawartej z w∏aÊcicielem, Agencjà W∏asnoÊci Rol-

nej Skarbu Paƒstwa lub z innego
tytu∏u prawnego,
➢ sà posiadaczami gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub gminy bez tytu∏u prawnego, z wyjàtkiem gruntów
wchodzàcych w sk∏ad Zasobów
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa lub b´dàcych w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych.
Je˝eli grunty zosta∏y wydzier˝awione
na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników lub przepisów dotyczàcych uzyskiwania
rent strukturalnych, podatnikiem
podatku rolnego jest dzier˝awca.
JeÊli z kolei grunty gospodarstwa
rolnego zosta∏y wniesione do spó∏dzielni produkcyjnej jako wk∏ad
gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spó∏dzielnia produkcyjna.
Je˝eli grunty te stanowià wspó∏w∏asnoÊç lub znajdujà si´ w posiadaniu
dwóch lub wi´cej podmiotów, stanowià odr´bny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie
na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach
(posiadaczach), z tym ˝e je˝eli
grunty te stanowià gospodarstwo
rolne, obowiàzek podatkowy cià˝y
na osobie b´dàcej wspó∏w∏aÊcicie-

lem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w ca∏oÊci.
Jak liczy si´ podatek?
Liczb´ hektarów przeliczeniowych
ustala si´ na podstawie powierzchni,
rodzajów i klas u˝ytków rolnych
wynikajàcych z ewidencji gruntów
oraz zaliczenia do okr´gu podatkowego zgodnie z poni˝szym wzorem:
➢ Dla gospodarstw rolnych: 1 ha
fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy u˝ytków
rolnych i dla danego okr´gu. Tak
ustalony hektar przeliczeniowy
mno˝ymy przez równowartoÊç
pieni´˝nà 2,5 q ˝yta, obliczonà
wed∏ug Êredniej ceny skupu
˝yta za okres pierwszych trzech
kwarta∏ów roku poprzedzajàcego
rok podatkowy (wed∏ug komunikatu Prezesa GUS na 2006 rok,
Êrednia cena skupu ˝yta wynosi∏a 35,52 z∏ za 1 dt).
➢ Dla pozosta∏ych u˝ytków rolnych:
1 ha fizyczny x równowartoÊç
pieni´˝nà 5 q ˝yta, obliczonà
wed∏ug Êredniej ceny skupu ˝yta
za okres pierwszych trzech kwarta∏ów roku poprzedzajàcego rok
podatkowy (wed∏ug komunikatu Prezesa GUS na 2006 rok
Êrednia cena skupu ˝yta wynosi∏a 35,52 z∏ za 1 dt).

Tabela 1: Przeliczniki dla danej klasy u˝ytków rolnych i dla danego okr´gu
Rodzaje
u˝ytków
rolnych:
Okr´gi
podatkowe

Grunty orne

I

II

III

Klasy u˝ytków
rolnych
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
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IV

I

II

III

IV

1,75
1,45

1,60
1,35

1,45
1,25

1,35
1,10

1,25

1,15

1,05

0,95

0,75

0,70

0,60

0,55

0,20
0,15

0,20
0,15

0,15
0,10

0,15
0,05

Przeliczniki
1,95
1,80
1,65

1,80
1,65
1,50

1,65
1,50
1,40

1,45
1,35
1,25

1,35
1,10

1,25
1,00

1,15
0,90

1,00
0,80

0,80
0,35
0,20

0,75
0,30
0,15

0,65
0,25
0,10

0,60
0,20
0,05
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Ârednià cen´ skupu ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” w terminie 20 dni po up∏ywie trzeciego kwarta∏u. Rady gmin
sà uprawnione do obni˝enia cen
skupu okreÊlonych w ten sposób,
przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy.
Czy p∏aci si´ tylko
podatek rolny?
Poza podatkiem rolnym podatnik
zobowiàzany jest zap∏aciç podatek
od nieruchomoÊci za budynek
mieszkalny. Nie p∏aci si´ natomiast
podatku od nieruchomoÊci za budynki gospodarcze zaj´te na prowadzenie dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach
rolnych – w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym budynki gospodarcze lub ich cz´Êci zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià rolniczà.
Okr´gi podatkowe
Ustawa stanowi, ˝e ustala si´ cztery
okr´gi podatkowe, do których zalicza si´ gminy oraz miasta, w zale˝noÊci od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
Stosuje si´ przeliczniki powierzchni
u˝ytków rolnych zgodnie z tabelà 1.
Sady przelicza si´ na hektary przeliczeniowe wed∏ug przeliczników
okreÊlonych w tabeli powy˝ej dla
gruntów ornych, z tym ˝e do sadów
klasy III i IV stosuje si´ odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
Grunty pod stawami zarybionymi
i niezarybionymi przelicza si´ na
hektary przeliczeniowe wed∏ug
oddzielnych przeliczników. W tym
przypadku przeliczniki zale˝à od
dwóch czynników:
➢ gatunku hodowanych ryb (a zatem poÊrednio oczekiwanych
efektów ekonomicznych hodo-

14

wli). Dla stawów zarybionych
rybami najszlachetniejszymi
(∏osoÊ, troç, g∏owacica, palia,
pstràg) przelicznik wynosi –

1,0 ha przeliczeniowego, dla
zarybionych innymi, w tym
karpiem – 0,20 ha przeliczeniowego;

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie:
01.05.2007 r.
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)
03.05.2007 r.
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 Êrodowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457)
12.05.2007 r.
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)
18.05.2007 r.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania wp∏ywów
pochodzàcych z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 88, poz. 587)
22.05.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i zakresu dost´pu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze Êrodowiska (Dz. U. Nr 79, poz. 537)
24.05.2007 r.
Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roÊlin oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 541)
25.05.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony Êrodowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 81, poz. 551)
11.06.2007 r.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieƒ
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 560)
16.06.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)
Wa˝ny termin
Do 30 czerwca 2007 r.
Nale˝y wnieÊç op∏at´ zrycza∏towanà za korzystanie ze Êrodowiska
w okresie cyklu produkcyjnego zakoƒczonego do 30.04.2007 r. za odprowadzane Êcieki pochodzàce z chowu lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych
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➢ faktu zarybienia bàdê te˝ braku
zarybienia stawu – grunty pod
stawami, które nie sà zarybione,
obcià˝a podatek wyliczony, jak
dla gruntów gospodarstw rolnych (czyli w oparciu o hektary
przeliczeniowe z tabeli).
Zaliczenie do okr´gu
Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym

?

do spraw rozwoju wsi oraz po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Izb
Rolniczych, w drodze rozporzàdzenia, zalicza ka˝dà gmin´, miasto
oraz dzielnic´ miasta do jednego
z czterech okr´gów podatkowych.
Sejmik województwa na wniosek
rady gminy mo˝e, po zasi´gni´ciu
opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych
przypadkach zaliczyç niektóre gminy
do innego okr´gu podatkowego ni˝
okreÊlony w tym rozporzàdzeniu,
jednak nie mo˝e to spowodowaç

zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa
o wi´cej ni˝ 1,5%.
Rada gminy, po zasi´gni´ciu opinii
izby rolniczej, mo˝e w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych
przypadkach zaliczyç niektóre wsie
do innego okr´gu podatkowego ni˝
okreÊlony dla gminy w sposób
okreÊlony powy˝ej, jednak nie
mo˝e to spowodowaç zmniejszenia
liczby hektarów przeliczeniowych
dla tej gminy o wi´cej ni˝ 1,5%.

Pytania i odpowiedzi

dzia∏alnoÊç gospodarczà „Wywóz nieczystoÊci p∏ynnych”. Jestem przewoênikiem prywatnym,
" Prowadz´
pytanie moje to, czy stawk´ za wywóz nieczystoÊci na terenie gminy ustala Rada Gminy, czy mog´ sama
ustaliç? Od 4-lat nie jest zmieniona stawka wywozu za 1 m3 – 7 z∏ +7% VAT, przy kosztach oczyszczalni
2,26 z∏ + 7% VAT.
Kwestie zwiàzane z wywozem
nieczystoÊci p∏ynnych w zakresie
zwiàzanym z powy˝szym pytaniem reguluje przede wszystkim
Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (tekst pierwotny: Dz.U.
z 1996 r. Nr 132, poz. 622; tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008), a konkretnie art. 6. tej
ustawy. W ust´pie 2 w tym artykule
mo˝na znaleêç nast´pujàcy zapis:
„Rada gminy okreÊla, w drodze
uchwa∏y, górne stawki op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci za us∏ugi, o których mowa
w ust. 1” (chodzi o prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci lub w zakresie
opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci
ciek∏ych). Kolejne ust´py, 4 i 4a,
precyzujà, ˝e:
„4. Rada gminy okreÊlajàc stawki
op∏at, o których mowa w ust. 2,
stosuje ni˝sze stawki, je˝eli odpady
komunalne sà zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
4a. Rada gminy okreÊlajàc stawki
op∏at, o których mowa w ust. 2, mo˝e
stosowaç zró˝nicowane stawki
w zale˝noÊci od g´stoÊci zaludnienia na danym obszarze gminy oraz
odleg∏oÊci od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.”

Zatem w przedstawionej sytuacji
po pierwsze konieczne jest zapoznanie si´ z zapisami ustawowymi
(mo˝na tam znaleêç równie˝ inne
bardzo wa˝ne regulacje dotyczàce
prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie wywozu nieczystoÊci p∏ynnych).
Po drugie nale˝y sprawdziç, czy
gmina, na terenie której prowadzona jest dzia∏alnoÊç, skorzysta∏a
z zapisów ustawowych i okreÊli∏a
w drodze uchwa∏y górne stawki op∏at
ponoszonych przez w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci za us∏ugi w zakresie
opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci
ciek∏ych.
Krzysztof Choromaƒski

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska
WYDAWCA: Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel.: (+48 22) 559 36 01 ~ 05, 559 36 33, faks: 829-27-00, 829-27-27
Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Lubecka-Figiel, lubecka@dashofer.pl, www.dashofer.pl
Redakcja i korekta techniczna: Jolanta Stypu∏kowska
Sk∏ad: Dariusz Ziach. Druk: Semafic, Warszawa
Prenumerata: kwartalna 65 z∏ + 22% VAT, roczna 231,40 z∏ (10% taniej) + 22% VAT.
Wp∏aty kierowaç na rachunek:
Verlag Dashofer Sp. z o.o. Bank Handlowy S.A., nr 90-10301508-0000000800916003.
Redakcja odpowiada na ∏amach gazety na wybrane pytania Czytelników
przes∏ane faksem lub pocztà.
© 2006 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Verlag Dashofer. Wszystkie prawa zastrze˝one.
Przedruk w ca∏oÊci lub we fragmentach i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione.
Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje.
www.dashofer.pl

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 6/2007

15

Nr 6/2007

Wydawnictwo dodatkowo poleca:

Ewidencja odpadów
Program komputerowy do prowadzenia ewidencji
odpadów i opakowaƒ
Schemat dzia∏ania programu:
U˚YTKOWNIK:
● Wybiera z listy rodzaj odpadów/opakowaƒ
● Wpisuje dane dodatkowe (np. mas´ odpadu/opakowania)

Oszcz´dza czas
i eliminuje b∏´dy!

PROGRAM:
● Tworzy dokumenty ewidencji odpadów:
– kart´ ewidencji odpadu
– kart´ przekazania odpadu
– kart´ ewidencji osadów Êciekowych
– kart´ ewidencji zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego
● Tworzy raporty o opakowaniach na temat:
– eksportu, importu i wytworzenia opakowaƒ
– op∏aty produktowej, uzyskanego poziomu odzysku
i recyklingu
● Tworzy dokumenty pomocnicze: statystyki, faktury VAT
i umowy cywilno-prawne w obrocie odpadami
WYMAGANIA SPRZ¢TOWE
● Komputer PC + nap´d CD-ROM
● System operacyjny Windows 95, 98, NT, 2000,
Me, XP
● RAM 32 MB+Grafika 800x600
● Wolna przestrzeƒ na dysku twardym: 30 MB

Gwarantujemy:
● Oszcz´dnoÊç czasu
● Eliminacj´ b∏´dów
● Aktualizacje 2 razy w roku, uwzgl´dniajàce
zmiany w prawie
✄# # #

# # #

KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM: 022 829 27 00, 829 27 27

Program komputerowy
„Ewidencja odpadów”

Tak, zamawiam

■

Wydanie podstawowe
Cena 299 z∏ + 22% VAT + koszty wysy∏ki,
aktualizacja 165 z∏ + 22% VAT + koszty wysy∏ki

egzemplarzy

Zamówienie programu jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji/
uzupe∏nienia. Abonament na aktualizacj´ nie jest obowiàzkowy.
Rezygnacji mo˝ecie Paƒstwo dokonaç tylko pisemnie. P∏atnoÊç za
pobraniem przy odbiorze. Majà Paƒstwo prawo do zwrotu
programu w ciàgu 14 dni, jeÊli nie spe∏nia ona Paƒstwa oczekiwaƒ.
Czas realizacji zamówienia 14 dni. Dodatkowe informacje pod numerami
telefonu: 022 559-36-00~06, 559-36-82.

Prosz´ o przesy∏anie mi bezp∏atnych informacji o nowoÊciach Wydawnictwa z dziedziny:
■ Budownicto i nieruchomoÊci

■ Ochrona Êrodowiska

■ Przemys∏

■ Prawo i zarzàdzanie

■ Zamówienia publiczne
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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.

EWO ODF0607
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 do wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.
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