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finansowania programów operacyjnych ze Êrodków Unii Europejskiej. A˝ 38% Êrodków zosta∏o przeznaczone na Program
Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko, a 29% na Regionalne
Programy Operacyjne.
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Szanowni Czytelnicy!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ Paƒstwu lipcowy
numer serwisu informacyjno-doradczego
„Op∏aty i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Paƒstwa uwadze polecam artyku∏ dotyczàcy zagadnienia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, a w szczególnoÊci
za wprowadzanie zanieczyszczeƒ do
powietrza.
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Dla ka˝dego z województw okreÊlono Program Operacyjny, który
w za∏o˝eniu obejmuje podnoszenie
konkurencyjnoÊci regionów oraz promowanie zrównowa˝onego rozwoju.
Na liÊcie priorytetów dla Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2007-2013 znajdujà si´:
➢ badania i rozwój technologiczny
(BRT), innowacje i przedsi´biorczoÊç,
➢ spo∏eczeƒstwo informacyjne,
➢ inicjatywy lokalne w zakresie
zatrudnienia i rozwoju oraz
W dziale „Porady prawne” znajdà
Paƒstwo wiadomoÊci na temat przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa
mi´dzynarodowego. W tym samym
dziale omówione zosta∏y zasady przygotowania planu biznesowego do wniosku
o dofinansowanie dla rybo∏ówstwa.
Dzia∏ „Finanse” poÊwi´cony zosta∏
nowym mo˝liwoÊciom finansowania
inwestycji w ochronie Êrodowiska,
jakie daje Szwajcarski Instrument
Finansowy, oraz wspó∏finansowaniu
projektów ze Êrodków europejskich
w gospodarce wodno-Êciekowej na
terenach wiejskich.

➢
➢
➢
➢
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wsparcie dla struktur Êwiadczàcych us∏ugi lokalne w tworzeniu
nowych miejsc pracy,
Êrodowisko,
zapobieganie i zwalczanie zagro˝eƒ przyrodniczych i technologicznych,
turystyka,
inwestycje w kultur´,
inwestycje w transport,
inwestycje energetyczne,
inwestycje w kszta∏cenie (zw∏aszcza zawodowe),
inwestycje w infrastruktur´
ochrony zdrowia oraz w infrastruktur´ spo∏ecznà.
RPO Województwa
DolnoÊlàskiego

Dzia∏ania z zakresu ochrony przyrody b´dà realizowane w ramach
Priorytetu 5. Poprawa stanu Êrodowiska naturalnego oraz zachowanie
ró˝norodnoÊci biologicznej i ochrona
przyrody na Dolnym Âlàsku.
Wierz´, ze treÊç wszystkich artyku∏ów
pozwoli rozwiàzaç problemy wi´kszoÊci
prenumeratorów naszego serwisu. Zach´cam Paƒstwa do zg∏aszania swoich
wàtpliwoÊci i zadawania kolejnych
pytaƒ naszym ekspertom.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Katarzyna Lubecka-Figiel
Redaktor odpowiedzialna
e-mail: lubecka@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 84
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W ramach priorytetu wspierane
b´dà projekty dotyczàce:
➢ budowy i modernizacji oczyszczalni Êcieków oraz sieci wodociàgowej (w tym dotyczàcych
uj´ç wody) i kanalizacyjnej,
➢ poprawy jakoÊci powietrza atmosferycznego przez obni˝enie wielkoÊci emisji substancji zanieczyszczajàcych, zw∏aszcza tzw.
„niskiej emisji” z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej,
➢ dzia∏aƒ z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodà,
zw∏aszcza na obszarach wiejskich
i obj´tych programem „Natura
2000” oraz na terenach turystycznych i uzdrowiskowych,
➢ budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów, ∏àczàcych w sobie
jednoczesnà zbiórk´, segregacj´,
sk∏adowanie, recykling, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemys∏owych, budowlanych, wielkogabarytowych
oraz odpadów niebezpiecznych
i specyficznych,
➢ likwidacji „dzikich wysypisk
Êmieci” i zapobiegania powstawaniu nowych, zw∏aszcza na
obszarach turystycznych i uzdrowiskowych oraz na terenach
obj´tych ochronà,
➢ rekultywacji sk∏adowisk wy∏àczonych z eksploatacji, szczególnie zagra˝ajàcych Êrodowisku,
➢ rekultywacji obszarów zdegradowanych (poprzemys∏owych
i powojskowych), ukierunkowanych na wykorzystywanie tych
terenów na cele przyrodnicze,
rekreacyjne, wypoczynkowe i gospodarki proekologicznej,
➢ kszta∏towania terenów zieleni
o istotnym znaczeniu przyrodniczym przez ich zadrzewianie
i zakrzewianie, a tak˝e budow´
i odbudow´ parków oraz lasów
komunalnych (równie˝ ogrodów specjalnych),
➢ odbudowy i udra˝niania korytarzy ekologicznych (leÊnych,
rzecznych i innych),
➢ ochrony i utrzymania siedlisk
we w∏aÊciwym stanie lub przy-
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wracania ich w∏aÊciwego stanu,
zahamowania strat ró˝norodnoÊci
biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji,
wzbogacania sk∏adu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminacji monokultur),
renaturalizacji obszarów hydrograficznych i utrzymania obszarów wodno-b∏otnych,
pozyskania gruntów pod obszary
chronione,
poprawy i podniesienia ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa
z zakresu budowy, modernizacji
i doposa˝enia infrastruktury s∏u˝àcej szeroko poj´tej edukacji
ekologicznej (punkty widokowe,
Êcie˝ki przyrodnicze, oÊrodki
dydaktyczno-promocyjne, centra
informacyjne, regionalne centra
edukacji ekologicznej itp.).
RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Dzia∏ania z zakresu ochrony przyrody b´dà realizowane w ramach
Priorytetu 2. Zachowanie i racjonalne u˝ytkowanie Êrodowiska.
W ramach priorytetu wspierane
b´dà projekty dotyczàce:
➢ rozwoju i unowoczeÊniania sieci
przesy∏owych i urzàdzeƒ oczyszczalni dla redukcji ca∏kowitego
∏adunku Êcieków,
➢ gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów, odzysku odpadów, unieszkodliwiania odpadów w po∏àczeniu z odzyskiem
energii, wdra˝ania selekcjonowania i recyklingu odpadów, wtórnego ich zagospodarowania i selektywnej zbiórki,
➢ dostosowania ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw do wymogów
ochrony Êrodowiska i innych wymogów wynikajàcych z regulacji
wspólnotowych (w tym monitoring Êrodowiskowy, systemy zarzàdzania Êrodowiskiem, gospodarka wodno-Êciekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza),
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➢ wsparcia rozwoju i modernizacji
systemów (êród∏a i sieci) infrastruktury cieplnej wykorzystujàcych nowoczesne, energo-
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oszcz´dne urzàdzenia i technologie,
➢ produkcji energii elektrycznej
z si∏owni wykorzystujàcych wiatr,
biomas´, energi´ s∏onecznà, geotermalnà czy wody p∏ynàcej,
➢ regulacji cieków wodnych, budowy i modernizacji wa∏ów przeciwpowodziowych oraz ma∏ych
zbiorników retencyjnych (wielozadaniowych),
➢ budowy lub modernizacji infrastruktury zwiàzanej z udost´pnianiem i promocjà obszarów
chronionych, takich jak wyznaczanie i urzàdzanie w nich szlaków turystycznych, Êcie˝ek przyrodniczo-edukacyjnych itp.
RPO Województwa
Lubelskiego
Dzia∏ania z zakresu ochrony przyrody realizowane b´dà w ramach
Priorytetu 4. Ârodowisko i czysta
energia.
W ramach priorytetu wspierane
b´dà projekty dotyczàce:
➢ gospodarki wodno-Êciekowej na
terenach wiejskich oraz ma∏ych
miast,
➢ selektywnej zbiórki odpadów
oraz ich przetwarzania (recykling),
➢ rekultywacji obszarów zdegradowanych (wysypisk, ha∏d kopalnianych, obszarów poprzemys∏owych) na cele Êrodowiskowe,
➢ budowy i modernizacji urzàdzeƒ
przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych, a tak˝e
rewitalizacji dolin rzecznych,
➢ promowania alternatywnych
êróde∏ pozyskiwania energii,
➢ zapobiegania zagro˝eniom Êrodowiska oraz ochrony bioró˝norodnoÊci i siedlisk przyrodniczych oraz kszta∏towania postaw
ekologicznych,
➢ popularyzacja i promocja obszarów „Natura 2000”,
➢ monitorowania Êrodowiska (bazy
danych, stacje kontrolne, systemy
pomiaru zanieczyszczeƒ itp.).
www.dashofer.pl

RPO Województwa
Lubuskiego

➢
Dzia∏ania z zakresu ochrony przyrody b´dà realizowane w ramach
Priorytetu 3. Ochrona i zarzàdzanie
zasobami Êrodowiska przyrodniczego.
W ramach tego priorytetu wspierane b´dà projekty dotyczàce:
➢ budowy i modernizacji sieci
wodociàgowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni
Êcieków, zbiorników umo˝liwiajàcych pozyskiwanie wody
pitnej,
➢ organizacji i wdra˝ania rozwiàzaƒ selektywnej zbiórki odpadów
i recyklingu,
➢ wdra˝ania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi
(m.in. budowy sortowni, kompostowni, obiektów termicznej,
termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; modernizacji istniejàcych i rekultywacji nieczynnych sk∏adowisk, likwidacji „dzikich” sk∏adowisk, rekultywacji ska˝onych terenów),
➢ budowy i modernizacji instalacji
do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, medycznych i weterynaryjnych,
➢ regulacji cieków wodnych, tworzenia polderów oraz odtwarzania naturalnych terenów zalewowych,
➢ budowy i modernizacji wa∏ów
przeciwpowodziowych wraz
z drogami dojazdowymi oraz ma∏ych zbiorników retencyjnych,
➢ odbudowy, remontu, rekonstrukcji rzek i kana∏ów wraz
z budowlami zwiàzanymi z nimi
funkcjonalnie, stacji pomp i budowli pi´trzàcych, upustowych
oraz obiektów s∏u˝àcych do
ujmowania wód,
➢ racjonalnego i efektywnego
gospodarowania zasobami leÊnymi ze szczególnym uwzgl´d-
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➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

nieniem ochrony Êrodowiska
przyrodniczego,
rozwoju infrastruktury oraz unowoczeÊnienia technik i technologii gospodarki leÊnej i drzewnej,
poprawy funkcjonowania oraz
modernizacji lokalnej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz
systemów wodociàgowych i kanalizacyjnych,
gospodarki odpadami,
rozbudowy i modernizacji miejskich systemów ciep∏owniczych
wraz z infrastrukturà towarzyszàcà,
budowy, rozbudowy i modernizacji lokalnej infrastruktury
s∏u˝àcej do wytwarzania i przesy∏u energii odnawialnej,
budowy, rozbudowy i modernizacji êróde∏ wytwarzania i przesy∏u energii w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeƒ,
poprawy funkcjonowania oraz
modernizacji lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej, gazowniczej oraz ciep∏owniczej,
budowy, przebudowy i remontu
instalacji, urzàdzeƒ i obiektów
s∏u˝àcych do produkcji i przesy∏u skojarzonego wytwarzania
energii,
budowy, przebudowy i remontu
instalacji, urzàdzeƒ i obiektów
(w tym infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej), majàcej na celu
ograniczenie energoch∏onnoÊci,
tworzenia strategii energetycznych przez samorzàdy, zharmonizowanych z planami rozwoju
przedsi´biorstw energetycznych,
tworzenia systemów pomiaru
zanieczyszczeƒ i monitoringu
Êrodowiska,
tworzenia systemu informacji
przeciwpowodziowej,
tworzenia baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji
o Êrodowisku,
wdra˝ania systemu ekozarzàdzania i audytu,
tworzenia systemów pomiaru
zanieczyszczeƒ w miastach oraz
systemów informowania mieszkaƒców o poziomie zanieczyszczeƒ,
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➢ tworzenia planów, analiz i doku-

➢ tworzenia pilota˝owych progra-

mentacji dotyczàcych Êrodowiska przyrodniczego,

mów zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska.

W nast´pnych dwóch numerach
omówimy rodzaje przedsi´wzi´ç
dla pozosta∏ych województw.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kopaliny – plany op∏at w 2008 roku
Do konsultacji trafi∏ projekt Obwieszczenia Ministra Ârodowiska
w sprawie stawek op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu, rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, magazynowaniu substancji
oraz sk∏adowaniu odpadów na
2008 rok.

Zgodnie z Ustawà z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, ze zm.) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska og∏asza
stawki op∏at na nast´pny rok, które
obliczone sà na podstawie Êredniorocznego wskaênika cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em.
Minister Ârodowiska dokona∏ przeliczenia stawek op∏at okreÊlonych
w art. 85 ust. 3, 4, 7 i 9 Prawa geologicznego i górniczego o Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych.
W obwieszczeniu znajdujà si´
stawki op∏at na 2008 rok za dzia∏alnoÊç polegajàca na:
➢ poszukiwaniu z∏ó˝ kopalin dla
poszczególnych grup kopalin,
➢ rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
oraz ∏àcznie na poszukiwaniu
i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin dla
poszczególnych grup kopalin,
➢ bezzbiornikowym magazynowaniu substancji w górotworze,
w tym podziemnych wyrobiskach górniczych,
➢ sk∏adowaniu odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.
■
Redakcja
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Tabela 1. Stawki op∏at za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu
i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin
Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu z∏ó˝
kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy
Ropa naftowa, gaz ziemny i metan z w´gla kamiennego

103,43 z∏

W´giel kamienny

517,15 z∏

W´giel brunatny

206,86 z∏

Rudy metali i metale w stanie rodzimym

103,43 z∏

Kopaliny chemiczne

103,43 z∏

Kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe) w obszarach làdowych 1034,29 z∏
Kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe) w obszarach morskich 103,43 z∏
Wody lecznicze i solanki

517,15 z∏

Wody termalne

206,86 z∏

Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na rozpoznawaniu z∏ó˝
kopalin oraz ∏àcznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z∏ó˝
kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy
Ropa naftowa, gaz ziemny i metan z w´gla kamiennego

206,86 z∏

W´giel kamienny

1034,29 z∏

W´giel brunatny

517,15 z∏

Rudy metali i metale w stanie rodzimym

206,86 z∏

Kopaliny chemiczne

1034,29 z∏

Kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe) w obszarach làdowych 10342,85 z∏
Kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe) w obszarach morskich 2585,72 z∏
Wody lecznicze i solanki

827,43 z∏

Wody termalne

517,15 z∏

Tabela 2. Stawki op∏at za sk∏adowanie i bezzbiornikowe magazynowanie
w górotworze
Stawka op∏aty za bezzbiornikowe magazynowanie substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
Substancje gazowe

1,57 z∏/tys. m3

Substancje ciek∏e

3,11 z∏/t

Inne substancje

1,56 z∏/t

Stawka op∏aty za sk∏adowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
Odpady niebezpieczne

64,31 z∏/t

Odpady inne ni˝ niebezpieczne

4,94 z∏/t

Odpady oboj´tne

3,70 z∏/t

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2007

www.dashofer.pl

Nr 7/2007

Porady prawne
Przepisy prawa UE: Dyrektywa 2003/4/WE, Konwencja z Aarhus
W Unii Europejskiej kwestii udost´pniania informacji o Êrodowisku
przez w∏adze paƒstw cz∏onkowskich dotyczy Dyrektywa 2003/4/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost´pu do informacji dotyczàcych Êrodowiska
i uchylajàca Dyrektyw´ rady
90/313/EWG.

Zosta∏a ona przyj´ta w celu:
➢ dostosowania prawa wspólnotowego do Konwencji z Aarhus
ratyfikowanej przez Wspólnot´
Europejskà,
➢ usuni´cia zidentyfikowanych
wad dotyczàcych praktycznego
stosowania dotychczasowych
przepisów,
➢ dostosowania nowych technologii,
➢ zagwarantowania prawa dost´pu
do informacji o Êrodowisku,
które znajdujà si´ w posiadaniu
organów w∏adzy publicznej lub
które sà przeznaczone dla tych
organów, oraz okreÊlenie podstawowych warunków i praktycznych ustaleƒ dotyczàcych
realizacji tego prawa,
➢ zapewnienia, ˝e informacje o Êrodowisku b´dà automatycznie
stopniowo udost´pniane i rozpowszechniane w spo∏eczeƒstwie, aby osiàgnàç stan najszerszej mo˝liwej dost´pnoÊci i rozpowszechnienia w spo∏eczeƒstwie informacji o Êrodowisku.
Dyrektywa ta nakazywa∏a paƒstwom
cz∏onkowskim, aby dostosowa∏y
do niej swoje przepisy krajowe do
dnia 14 lutego 2005 r.
Implementacj´ dyrektywy rozpocz´to w Polsce z opóênieniem i dopiero 24 lutego 2006 r. uchwalono
Ustaw´ o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw, która za cel
stawia sobie m.in. transpozycj´
www.dashofer.pl

Dyrektywy 2003/4/WE (oprócz
tego nowela POÂ wprowadzi∏a tak˝e
i inne zmiany, np. w przepisach dotyczàcych powa˝nych awarii oraz
pewne drobniejsze zmiany czyszczàce dotyczàce ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç).
Zmienione przepisy POÂ wesz∏y
w ˝ycie 19 lipca 2006 r.
Dyrektywa definiuje „Informacje
o Êrodowisku” jako informacje
w formie pisemnej, wizualnej, dêwi´kowej, elektronicznej lub innej
formie materialnej, dotyczàce:
a) stanu elementów Êrodowiska,
takich jak powietrze i atmosfera,
woda, gleba, powierzchnia ziemi,
krajobraz oraz stanu obszarów
naturalnych, w∏àczajàc w to
bagna, obszary nadmorskie i morskie, biologicznà ró˝norodnoÊç
i jej sk∏adniki, w tym organizmy
genetycznie zmodyfikowane,
oraz wzajemnych oddzia∏ywaƒ
mi´dzy tymi elementami;
b) czynników takich jak substancje,
energia, ha∏as, promieniowanie
lub odpady, w∏àczajàc w to odpady radioaktywne, emisje, zrzuty
i inne rodzaje zanieczyszczeƒ
wprowadzanych do Êrodowiska,
które wp∏ywajà lub mogà wp∏ynàç na elementy Êrodowiska,
o których mowa w lit. a);
c) Êrodków (∏àcznie ze Êrodkami
administracyjnymi), takich jak
polityki, przepisy prawne, plany, programy, porozumienia
w sprawie ochrony Êrodowiska,
oraz dzia∏aƒ wp∏ywajàcych lub
mogàcych wp∏ynàç na elementy
i czynniki, jak równie˝ Êrodków
i dzia∏aƒ, które majà na celu
ochron´ tych elementów;
d) raportów na temat realizacji przepisów prawnych dotyczàcych
ochrony Êrodowiska;
e) analiz kosztów i korzyÊci oraz
innych analiz gospodarczych
i za∏o˝eƒ wykorzystanych w ra-

mach Êrodków i dzia∏aƒ, o których mowa w lit. c) oraz
f) stanu ludzkiego zdrowia i bezpieczeƒstwa, ∏àcznie, gdzie w∏aÊciwe, ze ska˝eniem ∏aƒcucha
pokarmowego, warunkami ˝ycia
cz∏owieka, obiektami kultury
i budowlami w stopniu, w jakim
oddzia∏ujà na nie lub mogà
oddzia∏ywaç: stan elementów
Êrodowiska, o których mowa
w lit. a) lub przez te elementy,
czynniki i Êrodki, o których
mowa w lit. b) i c).
Dyrektywa rozszerzy∏a kràg podmiotów zobowiàzanych do udzielania
informacji. Obowiàzkiem tym obj´to
organy w∏adzy publicznej posiadajàce informacje o Êrodowisku, niezale˝nie od tego, czy wykonujà jakieÊ
zadania w∏adzy publicznej czy nie.

✔

WA˚NE!

Organami w∏adzy publicznej dyrektywa okreÊla:
a) rzàd lub inny organ administracji
publicznej, w∏àczajàc publiczne
organy doradcze, na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym;
b) osob´ fizycznà lub prawnà,
która na mocy prawa krajowego
sprawuje publiczne funkcje administracyjne, ∏àcznie z konkretnymi obowiàzkami, dzia∏aniami
lub us∏ugami dotyczàcymi Êrodowiska oraz
c) osob´ fizycznà lub prawnà sprawujàcà publiczne obowiàzki lub
funkcje, lub Êwiadczàcà publiczne
us∏ugi dotyczàce Êrodowiska i podlegajàcà organowi lub osobie,
o których mowa w lit a) lub b).

Dyrektywa stanowi, ˝e Paƒstwa
Cz∏onkowskie mogà postanowiç,
˝e powy˝sza definicja nie dotyczy
organów lub instytucji pe∏niàcych
funkcje o charakterze sàdowym lub
ustawodawczym, ale mogà uczyniç
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tak tylko w okreÊlonych w dyrektywie przypadkach.
Dyrektywa zobowiàzuje Paƒstwa
cz∏onkowskie do udost´pnienia
informacji o Êrodowisku ka˝demu
wnioskodawcy na jego wniosek,
bez koniecznoÊci wykazania przez
niego interesu. Udost´pnienie powinno nastàpiç tak szybko, jak to
mo˝liwe lub najpóêniej w ciàgu
miesiàca po otrzymaniu wniosku
przez organ w∏adzy publicznej.
JeÊli rozmiar i z∏o˝onoÊç informacji
uniemo˝liwia dotrzymanie terminu
jednego miesiàca, dopuszcza si´
termin dwumiesi´czny.
Innym istotnym aktem prawa mi´dzynarodowego, który wià˝e Polsk´
w zakresie problematyki dost´pu
do informacji o Êrodowisku, jest
Konwencja z Aarhus o dost´pie
do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz
o dost´pie do sprawiedliwoÊci
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska z dnia 25 czerwca 1998 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706).
Celem Konwencji jest sprecyzowanie i prze∏o˝enie na j´zyk wià˝àcych
postanowieƒ traktatowych deklaracji
politycznych zawartych w przyj´tych w 1995 roku przez Ministrów
na III Paneuropejskiej Konferencji
w Sofii Wytycznych w Sprawie
Dost´pu do Informacji Dotyczàcych
Ârodowiska i Udzia∏u Spo∏eczeƒstwa w Podejmowaniu Decyzji
Dotyczàcych Ârodowiska.
Ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ratyfikacji Konwencji o dost´pie
do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa
w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach
dotyczàcych Êrodowiska Parlament
wyrazi∏ zgod´ na ratyfikacj´ Kon-

wencji z Aarhus. Dokument ratyfikacyjny zosta∏ podpisany przez
Prezydenta RP dnia 31 grudnia
2001 roku. Publikacja Konwencji
w Dzienniku Ustaw oznacza, ˝e
zgodnie z art. 91 Konstytucji RP
stanowi ona cz´Êç krajowego porzàdku prawnego i jest bezpoÊrednio stosowana. Zgodnie bowiem
z art. 91 Konstytucji RP:
„Art. 91.
1. Ratyfikowana umowa mi´dzynarodowa, po jej og∏oszeniu
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi cz´Êç
krajowego porzàdku prawnego
i jest bezpoÊrednio stosowana,
chyba ˝e jej stosowanie jest uzale˝nione od wydania ustawy.
2. Umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana za uprzednià zgodà
wyra˝onà w ustawie ma pierwszeƒstwo przed ustawà, je˝eli
ustawy tej nie da si´ pogodziç
z umowà.(..).”
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci
ratyfikowanych przez Polsk´ umów
mi´dzynarodowych z zakresu ochrony
Êrodowiska, które okreÊlajà zazwyczaj zobowiàzania jednego paƒstwa
wobec innych paƒstw, Konwencja
z Aarhus, podobnie jak wi´kszoÊç
umów mi´dzynarodowych dotyczàcych praw cz∏owieka, dotyczy
przede wszystkim zobowiàzaƒ paƒstw
wobec swoich obywateli (a ÊciÊlej
rzecz bioràc spo∏eczeƒstwa, które
nie jest ograniczone w Konwencji
z Aarhus tylko do obywateli danego
paƒstwa). Sk∏ada si´ ona z konkretnych norm prawnych przyznajàcych spo∏eczeƒstwu uprawnienia
lub nak∏adajàcych obowiàzki na
organy administracji, a tym samym
nadajàcych si´ do bezpoÊredniego
stosowania w krajowym obrocie
prawnym, w tym przed sàdami.

Obok stosowania Konwencji w bezpoÊrednim obrocie prawnym i kontroli w tym zakresie sprawowanej
przez polskie sàdy, istnieje równie˝
i kontrola „zewn´trzna” przestrzegania jej postanowieƒ.

✔

WA˚NE!

Mechanizm kontroli przestrzegania
Konwencji przewiduje mo˝liwoÊç
bezpoÊredniego uruchomienia kontroli przez spo∏eczeƒstwo oraz zastosowanie pewnych sankcji dla
paƒstw uznanych za nieprzestrzegajàce wymagaƒ Konwencji.

Decyzja przewiduje istnienie specjalnego Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji, który nie jest
organem sàdowym i nie ma prawa samodzielnego rozstrzygania
o sprawie. Jego rolà jest doradzanie
Konferencji Stron w sprawach przestrzegania Konwencji m.in. przez
wydawanie opinii o przestrzeganiu
Konwencji. Komitet ma za zadanie
tak˝e monitorowanie wykonywania
Konwencji i ewentualnie wydawanie zaleceƒ w tym wzgl´dzie.
Powiadomienia nale˝y sk∏adaç przez
sekretariat Konwencji w formie
pisemnej, w tym drogà elektronicznà. Mogà pochodziç od dowolnej osoby i dotyczyç dowolnej
kwestii dotyczàcej przestrzegania
Konwencji o ile nie sà:
➢ anonimowe,
➢ sporzàdzone z nadu˝yciem prawa
powiadomienia,
➢ oczywiÊcie pozbawione sensu,
➢ niezgodne z Decyzjà lub samà
Konwencjà.
Decyzja dopuszcza ˝àdanie przez
Komitet dodatkowych informacji
i ich samodzielne zbieranie na terenie „oskar˝onego” paƒstwa.
■
Paulina Grabowska

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

Napisz do Redakcji!
e-mail: lubecka@dashofer.pl
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Porady prawne
Ile kosztuje korzystanie ze Êrodowiska
W niniejszym artykule zajmiemy
si´ tematem op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska, a w szczególnoÊci
za wprowadzanie zanieczyszczeƒ
do powietrza. Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, obok administracyjnych kar pieni´˝nych,
stanowià Êrodki finansowo-prawne ochrony Êrodowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska ujednolici∏a zasady naliczania i uiszczania
op∏at, którymi zosta∏y obj´te
wszystkie elementy korzystania ze
Êrodowiska, a mianowicie:
1. Wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza:
– z kot∏owni,
– z procesów technologicznych,
np. malowanie, lakierowanie,
spawanie, obróbka drewna,
galwanizacja, wyrób masy
bitumicznej, w´dzenie itp.
– ze spalania paliw przez Êrodki
transportu,
– z prze∏adunku benzyn silnikowych,
– z chowu lub hodowli drobiu.
2. Wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi, tj.:
– pochodzàce z powierzchni
zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe uj´te
w systemy kanalizacyjne,
– wody ch∏odnicze,
– wody pochodzàce z chowu
i hodowli ryb,
– wody zasolone,
3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód Êródlàdowych oraz morskich wód wewn´trznych,
4. Sk∏adowanie odpadów.
Do ponoszenia ww. op∏at zobowiàzane sà podmioty korzystajàce ze Êrodowiska:
➢ przedsi´biorca oraz osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw
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rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
➢ jednostka organizacyjna nieb´dàca przedsi´biorcà,
➢ osoba fizyczna nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga
pozwolenia,
➢ osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcami tylko w zakresie,
w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub
energii do Êrodowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wód w rozumieniu Prawa
wodnego.

marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce korzystania ze
Êrodowiska.

W przypadku sk∏adowania lub
magazynowania odpadów, podmiotem korzystajàcym ze Êrodowiska, zobowiàzanym do ponoszenia op∏at, jest posiadacz odpadów
w rozumieniu Ustawy o odpadach,
tzn. zarzàdzajàcy sk∏adowiskiem
odpadów. W zakresie sk∏adowania
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powy˝szy obowiàzek dotyczy ka˝dego
posiadacza odpadów, który dopuszcza si´ naruszenia.

W tym samym terminie podmiot
zobowiàzany jest do przedstawienia marsza∏kowi województwa oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska wykazu zawierajàcego zbiorcze zestawienie informacji
i danych o zakresie korzystania ze
Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at zgodnie z ustalonym
wzorem.

Op∏at´ ustalonà wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w okresie, w którym korzystanie ze Êrodowiska mia∏o
miejsce, nale˝y wnieÊç do koƒca
miesiàca po up∏ywie:
1) Ka˝dego kwarta∏u – dotyczy
korzystania ze Êrodowiska za
okres od IV kwarta∏u 2001 r.
do II kwarta∏u 2005 r.;
2) Ka˝dego pó∏rocza – dotyczy
korzystania ze Êrodowiska za
okres od dnia 1 lipca 2005 r.,
którego op∏ata dotyczy. Stawki
op∏at ulegajà corocznej zmianie.

✔

WA˚NE!

Wyjàtek stanowià op∏aty za wprowadzanie gazów lub py∏ów z eksploatacji urzàdzeƒ (zgodnie z ww.
ustawà przez urzàdzenia rozumie
si´ niestacjonarne urzàdzenia techniczne, w tym Êrodki transportu).
W tym drugim przypadku op∏aty
nale˝y wnosiç na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce rejestracji podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska.

Wyjàtek od tej zasady dotyczy
podmiotów ponoszàcych op∏at´ za
odprowadzane Êcieki pochodzàce
z chowu lub hodowli ryb innych ni˝
∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych – wnoszà oni op∏at´
w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu od dnia 1 maja do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku, czyli
do koƒca czerwca. Podmioty te
przekazujà wykaz do koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu
okresu od dnia 1 maja do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku, czyli
do koƒca maja.

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ustala we w∏asnym zakresie
wysokoÊç nale˝nej op∏aty i wnosi jà,
bez wezwania, na rachunek urz´du

Zgodnie z art. 289 Prawa ochrony
Êrodowiska nie wnosi si´ op∏at
z tytu∏u tych rodzajów korzystania ze Êrodowiska, których:

✔

WA˚NE!
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1) kwartalna wysokoÊç nie przekracza 200 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres od
I kwarta∏u 2002 r. do II kwarta∏u 2005 r.;
2) pó∏roczna wysokoÊç nie przekracza 400 z∏ – dotyczy korzystania ze Êrodowiska za okres
od dnia 1 lipca 2005 r. Jednak zwolnienie z obowiàzku
wniesienia kwartalnej op∏aty
nie zwalnia z obowiàzku sk∏adania wykazów o zakresie
korzystania ze Êrodowiska.
Zgodnie z art. 292 Prawa ochrony
Êrodowiska w przypadku braku
wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza lub pozwolenia na pobór
wód lub odprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi podmiot ponosi op∏aty podwy˝szone o:
➢ w okresie od 1.01.2002 r. do
11.01.2003 r. – 500% (wymiar
x 6),
➢ w okresie od 12.01.2003 r. do
31.12.2006 r. – 100% (wymiar
x 2),
➢ w okresie od 1.01.2007 r. do
31.12.2008 r. – 200% (wymiar
x 3),
➢ od 1.01.2009 r. – 500% (wymiar
x 6).
Inaczej jest w przypadku op∏at podwy˝szonych za sk∏adowanie odpadów i tutaj op∏at´ podwy˝szonà (OP)
wylicza si´ zgodnie ze wzorem:
OP = w · s · m · t,
gdzie:
w – krotnoÊç jednostkowej stawki
op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku,
m – iloÊç odpadów umieszczonych
niezgodnie z przepisami,
s – stawka op∏at za umieszczenie
1 Mg odpadu na sk∏adowisku
z rozporzàdzenia op∏atowego,
t – iloÊç dób, przez jakie posiadacz
odpadów post´powa∏ z odpadami niezgodnie z przepisami.
JeÊli posiadacz odpadów sk∏adujàcy odpady jest zobowiàzany do
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uiszczenia op∏at podwy˝szonych, to
nale˝nà op∏at´ stanowi suma op∏at:
zwyk∏ej i podwy˝szonej.
Marsza∏ek województwa wymierza,
na podstawie w∏asnych ustaleƒ lub
wyników kontroli wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska:
➢ op∏at´ w drodze decyzji, jeÊli
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie przed∏o˝y∏ wykazu
zawierajàcego informacje i dane
o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at,
➢ op∏at´ w drodze decyzji w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà a wynikajàcà
z wykazu, je˝eli zamieszczone
w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska
oraz o wysokoÊci nale˝nych
op∏at budzà zastrze˝enia.
Do wyliczania op∏at za korzystanie ze Êrodowiska nale˝nych za
2007 rok majà zastosowanie obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia
4.10.2006 roku w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na 2007 rok (MP
Nr 71, poz. 714).
Op∏aty ponosi si´ za emisj´:
➢ ze spalania paliw w kot∏ach,
➢ z procesów technologicznych,
np. malowania, lakierowania,
spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, w´dzenia itp,
➢ ze spalania paliw przez Êrodki
transportu,
➢ z prze∏adunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania
rozwiàzaƒ technicznych o udokumentowanej skutecznoÊci
redukcji n (%) do obliczenia
op∏aty stosuje si´ wspó∏czynnik
(100 – n)/100,
➢ z chowu lub hodowli drobiu.
Podsumowanie
Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ma obowiàzek:
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➢ Prowadziç aktualizowanà co
pó∏ roku (do 30.06.2005 r. co
kwarta∏) ewidencj´ danych zawierajàcà informacje o zakresie
korzystania ze Êrodowiska oraz
o wysokoÊci nale˝nych op∏at.
➢ Ustaliç we w∏asnym zakresie
wysokoÊç nale˝nej op∏aty, wed∏ug
stawek obowiàzujàcych w okresie, w którym korzystanie ze
Êrodowiska mia∏o miejsce.
➢ WnieÊç nale˝nà op∏at´, bez
wezwania, na rachunek urz´du
marsza∏kowskiego w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce korzystania ze Êrodowiska.
Przyk∏ad: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada
swój oddzia∏ w Gdaƒsku – wykazy
i op∏ata z tytu∏u Êrodków transportu
powinny byç wniesione do Urz´du
Marsza∏kowskiego Województwa
Mazowieckiego, za pozosta∏e rodzaje
korzystania ze Êrodowiska – do
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Pomorskiego.

✔

WA˚NE!

Wyjàtek stanowià op∏aty za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza z eksploatacji urzàdzeƒ (zgodnie z Prawem Ochrony Ârodowiska
przez urzàdzenia rozumie si´ niestacjonarne urzàdzenia techniczne,
w tym Êrodki transportu) nale˝y
wnosiç na rachunek urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce rejestracji podmiotu
korzystajàcego ze Êrodowiska.

Przedstawiç marsza∏kowi województwa, a tak˝e wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony Êrodowiska
wykaz zawierajàcy dane, na podstawie których zosta∏a wyliczona
op∏ata. Wykaz, na podstawie którego ustalono op∏aty za sk∏adowanie
odpadów, podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska przedk∏ada tak˝e wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce korzystania ze
Êrodowiska.

www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

Op∏aty nie wnosi si´ w przypadku,
gdy kwota nie przekracza: 400 z∏/
pó∏rocze (od II pó∏rocza 2005 r.) lub
200 z∏/kwarta∏ (przed II pó∏roczem
2005 r.). Zwolnienie z obowiàzku
wniesienia op∏aty nie zwalnia z obowiàzku sk∏adania informacji. W przypadku braku wykazu, Marsza∏ek
województwa wymierza op∏at´
w drodze decyzji na podstawie w∏asnych ustaleƒ lub wyników kontroli
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska.

Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e wszystkie
przedsi´biorstwa, które zosta∏y
wymienione w Rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie przyj´cia Krajowego Planu Rozdzia∏u Uprawnieƒ
do emisji dwutlenku w´gla na lata
2005-2007 oraz wykazu instalacji
czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2007 r., zobowiàzane sà do rozliczania emisji dwutlenku w´gla wg zasad

zawartych w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 12 stycznia
2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkoÊci emisji substancji
obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji.

✔

WA˚NE!

Na koniec najwa˝niejsza informacja:
op∏aty wnosimy do 31 lipca 2007 r.
■

Zbigniew Bieƒko

Porady prawne
Plan biznesowy do wniosku o dofinansowanie dla rybo∏ówstwa
Sektorowy Program Operacyjny
– Rybo∏ówstwo i Przetwórstwo
Ryb 2004-2006 jest jednym z programów realizujàcych strategi´
rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego naszego kraju okreÊlonà
w Narodowym Planie Rozwoju.
Poprzez wdro˝enie tego programu realizowana jest jednoczeÊnie Wspólna Polityka Rybacka UE.

Ârodki finansowe przeznaczone na
realizacj´ SPO pochodzà z Instrumentu Finansowego Wspierania
Rybactwa (IFWR), bud˝etu paƒstwa i Êrodków w∏asnych inwestorów prywatnych. Program realizowany jest na zasadach: wspó∏finansowania oraz refundacji kosztów
kwalifikowanych.
18 czerwca 2007 r. zosta∏ wznowiony
nabór wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach
Dzia∏ania 1.2 „Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana
ich przeznaczenia” SPO „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Plan biznesowy ma s∏u˝yç nast´pujàcym celom:
1. Uzasadnienie dobrej kondycji
finansowej przedsi´biorstwa ubiegajàcego si´ o dofinansowanie,
warunkujàcej utrzymanie si´
na rynku.
www.dashofer.pl

2. Uzasadnienie prawa podmiotu
do korzystania ze wsparcia
finansowego ze Êrodków SEKTOROWEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO – SPO „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb”.
3. Wykazanie korzyÊci (rzeczowych oraz finansowych) z realizacji przedsi´wzi´cia zgodnych z celami programu SPO.
4. Potwierdzenie mo˝liwoÊci sfinansowania inwestycji (w∏asnymi lub obcymi Êrodkami finansowymi).
5. Wykazanie perspektyw rozwojowych firmy.
Wzorcowy uk∏ad
uproszczonego planu
biznesowego projektu
(Dla wniosków wspieranych przez
Sektorowy Program Operacyjny –
Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb –
dla projektów do 300 000 z∏).
Informacje o przedsi´biorstwie
ubiegajàcym si´ o dofinansowanie:
1. Pe∏na nazwa przedsi´biorcy.
2. Siedziba i adres przedsi´biorcy,
numer telefonu, faksu, e-mail, itp.
3. REGON (data i numer).
4. NIP (data i numer).
5. Forma prawna, data powstania,
dokumenty za∏o˝ycielskie, fundusze za∏o˝ycielskie.

6. Miejsce, data i numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowego
lub innego wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
7. Przedmiot dzia∏ania oraz numer(y) PKD w∏aÊciwe dla przedmiotu dzia∏ania.
8. Informacja o udzia∏owcach/
akcjonariuszach/w∏aÊcicielach.
9. Krótka historia dotychczasowej dzia∏alnoÊci.
Stan prawny przedsi´biorcy:
1. Stan prawny majàtku.
2. Dzier˝awa majàtku.
3. Posiadane akcje, udzia∏y w innych
podmiotach, ewentualnie powiàzania personalne i organizacyjne
z innymi przedsi´biorstwami,
w tym powiàzania personalne
i kapita∏owe z dostawcami urzàdzeƒ/wykonawcami us∏ug w ramach projektu.
OkreÊlenie planowanego przedsi´wzi´cia inwestycyjnego:
1. Cel realizacji przedsi´wzi´cia
i jego zgodnoÊç z celami programu SPO.
2. Opis planowanego przedsi´wzi´cia inwestycyjnego (wymieniç wszystkie zakresy rzeczowe
prac budowlanych i instalatorskich oraz zakupy sprz´tu w podziale na budynki i linie technologiczne oraz uszczegó∏owiç
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cz´Êç inwestycji dotyczàcà zakupu sprz´tu u˝ywanego).
3. Dla projektów, w których nie
majà zastosowania przepisy
o zamówieniach publicznych
przy zakupie us∏ug, maszyn,
urzàdzeƒ, robót budowlanych
o wartoÊci powy˝ej 50 000 z∏,
nale˝y przedstawiç oferty cenowe w trybie zapytania o cen´ od
co najmniej 2 oferentów us∏ug,
maszyn, urzàdzeƒ, robót budowlanych, a nast´pnie dokonaç wyboru ofert wraz z uzasadnieniem.
W przypadku, gdy specyfika
realizowanego projektu nie
pozwala na uzyskanie 2 ofert
na terenie kraju, mo˝liwe jest
przed∏o˝enie jednej oferty wraz
z uzasadnieniem.
4. W przypadku zakupu maszyn,
urzàdzeƒ lub innego u˝ywanego sprz´tu, nale˝y przedstawiç oferty cenowe w trybie
zapytania o cen´ od co najmniej
2 oferentów maszyn, urzàdzeƒ,
wyposa˝enia lub innego nowego
sprz´tu – w przypadku gdy do
zakupu maszyn, urzàdzeƒ lub
innego sprz´tu nie majà zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych.
Aneks obliczeniowy
Zestawienia te zawierajà tabelarycznà prezentacj´ sytuacji finansowej przedsi´biorstwa – trzy lata

!

wstecz (wed∏ug danych rzeczywistych) lub, jeÊli przedsi´biorstwo
dzia∏a 2 lub 1 rok, to nale˝y przedstawiç zestawienia odpowiednio za
2 lub 1 rok, sytuacj´ bie˝àcà (przewidywane wykonanie dla roku
obrotowego, w którym sk∏adany jest
wniosek) oraz projekcj´ finansowà
na trzy dalsze lata obrotowe lub okres
kredytowania (je˝eli jest d∏u˝szy
ni˝ 3 lata).
Projekcja finansowa powinna byç
sporzàdzona w uk∏adzie rocznym
w cenach sta∏ych z roku sk∏adania
wniosku, a w roku realizacji inwestycji – w uk∏adzie kwartalnym.
W sk∏ad aneksu wchodzà:
➢ Zestawienie nak∏adów inwestycyjnych i ich struktura rzeczowa;
➢ Harmonogram inwestowania;
➢ Struktura i poziom êróde∏
finansowania;
➢ Prognozy finansowe (wed∏ug
formatów obowiàzujàcej Ustawy
o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. z póên. zmianami –
tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
Nr. 76, poz. 694, za∏. nr 1);
➢ Bilans;
➢ Rachunek zysków i strat;
➢ Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych.
Do Planu biznesowego projektu
nale˝y do∏àczyç sprawozdania finansowe (zweryfikowane przez bieg-

∏ego rewidenta, jeÊli dotyczy) za
ostatnie trzy lata obrotowe lub, jeÊli
przedsi´biorstwo dzia∏a 2 lub 1 rok,
nale˝y przedstawiç sprawozdania
odpowiednio za 2 lub 1 rok oraz za
rok bie˝àcy (za ostatni zakoƒczony
kwarta∏ przed z∏o˝eniem wniosku),
wed∏ug obowiàzujàcej Ustawy
o rachunkowoÊci z 29 wrzeÊnia
1994 r. z póên. zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr. 76,
poz. 694, za∏. nr 1), w tym:
1. Bilans;
2. Rachunek zysków i strat;
3. Opinie bieg∏ego rewidenta (tylko
dla podmiotów podlegajàcych
ustawowemu obowiàzkowi badania rocznych sprawozdaƒ finansowych – UoR – art. 64.1);
4. Bankowa promesa kredytowa –
je˝eli przedsi´biorstwo finansuje inwestycj´ za pomocà kredytu bankowego, zawierajàcà
przynajmniej poni˝ej przedstawione zapisy:
1) Dane identyfikacyjne banku.
2) WartoÊç kredytu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
realizacji Wniosku o dofinansowanie z ARiMR.
3) Promesa powinna zostaç
wystawiona przez bank na
podstawie pozytywnej oceny
zdolnoÊci kredytowej ubiegajàcego si´ o dofinansowanie.
4) Data wa˝noÊci Promesy. ■
Redakcja

Temat numeru

Dofinansowanie recyklingu pojazdów z Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwalona 20 stycznia 2005 roku
Ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
z 2005 r. Nr 25, poz. 2002 z póên.
zm.) okreÊla zasady post´powania z pojazdami wycofanymi
z eksploatacji w sposób zapewniajàcy ochron´ ˝ycia i zdrowia
ludzi oraz ochron´ Êrodowiska
zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju.
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Przepisy ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2000/53/WE
z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000,
z póên. zm.). W ustawie okreÊlone
sà m.in. obowiàzki wprowadzajàcych pojazdy. Wprowadzajàcy pojazd jest zobowiàzany zapewniç sieç
zbierania pojazdów obejmujàcà
terytorium kraju w taki sposób, aby
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zapewniç w∏aÊcicielowi mo˝liwoÊç
oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demonta˝u, po∏o˝onych w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
50 km w linii prostej od miejsca
zamieszkania albo siedziby w∏aÊciciela pojazdu.
Wprowadzajàcy pojazd, który nie
zapewnia sieci, jest zobowiàzany
www.dashofer.pl
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do wniesienia, na odr´bny rachunek
bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, op∏aty w wysokoÊci 500 z∏
od ka˝dego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Ustawa –
Prawo ochrony Êrodowiska wyznaczy∏a Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
do obs∏ugi Êrodków pochodzàcych
z op∏at w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Szczegó∏owe zasady w tym zakresie okreÊlone zosta∏y w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
31 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przeznaczania
wp∏ywów pochodzàcych z op∏at
w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
Nr 108, poz. 739) wydane na podstawie art. 410b Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
z póên. zm.).
Zgodnie z rozporzàdzeniem Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej wp∏ywy z tytu∏u
op∏at, powi´kszone o przychody
z oprocentowania Êrodków na rachunku bankowym, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunków
bankowych, przeznacza:
1) w wysokoÊci 50% zgromadzonych Êrodków na finansowanie
dop∏at do demonta˝u pojazdów
wycofanych z eksploatacji;
2) w wysokoÊci 30% zgromadzonych Êrodków na dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych
w zakresie:
a) demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami
powsta∏ymi w wyniku demonta˝u pojazdów wycofanych
z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) w wysokoÊci 20% zgromadzonych Êrodków na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania
porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.
www.dashofer.pl

Finansowanie dop∏at do demonta˝u
pojazdów wycofanych z eksploatacji nast´puje w formie dotacji na
podstawie wniosku o udzielenie dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór
zosta∏ okreÊlony w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia. We wniosku
nale˝y podaç dane przedsi´biorcy
prowadzàcego stacj´ demonta˝u:
firma, siedziba i adres, NIP, REGON,
telefon/faks/e-mail, nr rachunku
bankowego, nr stacji demonta˝u nadany przez wojewod´ i adres stacji
demonta˝u.

✔

WA˚NE!

Wniosek o dop∏at´ przesy∏a si´ do
Narodowego Funduszu w terminie
do dnia 31 marca.

Lista przedsi´biorców prowadzàcych
stacje demonta˝u uprawnionych do
otrzymania dop∏at publikowana
jest w terminie do dnia 30 kwietnia
na stronie internetowej Narodowego
Funduszu. Narodowy Fundusz dokonuje podsumowania Êrodków
przeznaczonych na dop∏aty na dzieƒ
31 marca. Narodowy Fundusz dokonuje podzia∏u Êrodków przeznaczonych na dop∏aty, z zale˝noÊci
od iloÊci odpadów poddanych
odzyskowi i recyklingowi oraz
przekazanych do odzysku i recyklingu oraz przeznaczonych do
ponownego u˝ycia przedmiotów
wyposa˝enia i cz´Êci wymontowanych z pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Narodowy Fundusz
przekazuje dop∏at´ na wskazany
rachunek bankowy przedsi´biorcy
prowadzàcego stacj´ demonta˝u
w terminie do dnia 31 maja.
Narodowy Fundusz udziela równie˝
dofinansowania dzia∏aƒ inwestycyjnych. Dzia∏ania inwestycyjne
dofinansowywane sà na podstawie
umowy po˝yczki zawartej z przedsi´biorcà zamierzajàcym podjàç
dzia∏ania inwestycyjne. Udzielenie
dofinansowania nast´puje po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie dzia∏aƒ inwestycyjnych inwes-

tora. Wniosek mo˝e byç z∏o˝ony
w Narodowym Funduszu w ciàgu
ca∏ego roku. Narodowy Fundusz
rozpatrzy wniosek i powiadomi
inwestora o dalszym trybie post´powania z wnioskiem lub o przyczynach jego odrzucenia w terminie
30 dni od daty z∏o˝enia wniosku.
Narodowy Fundusz udziela po˝yczki
po udokumentowaniu pe∏nego pokrycia planowanych kosztów dzia∏aƒ inwestycyjnych, z uwzgl´dnieniem udzia∏u wnioskowanego dofinansowania ze Êrodków Narodowego Funduszu.
Udzielenie po˝yczki jest uzale˝nione
od spe∏nienia przez inwestora warunków, o których mowa w art. 410a
ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska,
tj. posiadania w∏aÊciwych decyzji
i z∏o˝enia wymaganych sprawozdaƒ. Udzielenie po˝yczki jest
uzale˝nione równie˝ od wype∏nienia zobowiàzaƒ wobec jednostek sektora finansów publicznych.
Przy udzielaniu po˝yczki sà stosowane nast´pujàce kryteria:
1) wielkoÊç spodziewanego efektu
ekologicznego, mierzonego w liczbie zebranych i przetworzonych
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów pochodzàcych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
2) zastosowane technologie.
Narodowy Fundusz, udzielajàc po˝yczek, stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokoÊci 0,1 stopy
redyskontowej weksli okreÊlonej
przez Narodowy Bank Polski.
Narodowy Fundusz udziela po˝yczek na okres do 10 lat, w tym okres
karencji nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
18 miesi´cy.

✔

WA˚NE!

Udzielona po˝yczka nie mo˝e przekroczyç 80% kosztów dzia∏aƒ inwestycyjnych obj´tych umowà po˝yczki.
Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia nie
mo˝e byç ni˝szy ni˝ 100 000 z∏.
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Po˝yczka udzielona ze Êrodków
Narodowego Funduszu mo˝e byç
umorzona na wniosek inwestora,
po spe∏nieniu ∏àcznie nast´pujàcych warunków:
1) dzia∏anie inwestycyjne zosta∏o
zrealizowane nie póêniej ni˝
w terminie ustalonym w umowie;
2) zosta∏ osiàgni´ty okreÊlony
w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny dzia∏ania inwestycyjnego;
3) kwota umorzenia nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 30% kwoty udzielonej po˝yczki;
4) inwestor wywiàza∏ si´ z obowiàzku uiszczania op∏at i kar
stanowiàcych przychody Narodowego Funduszu oraz z innych
zobowiàzaƒ w stosunku do Narodowego Funduszu.
Kwota umorzenia ma charakter
pomocy de minimis i jest udzielana
zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w Rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str. 30; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08,
t. 02, str. 138).
Dofinansowanie gmin w zakresie
zbierania porzuconych pojazdów
wycofanych z eksploatacji nast´puje w formie dotacji na podstawie
wniosku o udzielenie dofinansowania gminy w zakresie zbierania
porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia. We wniosku nale˝y
podaç: nazw´ gminy, adres siedziby
gminy, kod gminy, NIP, REGON,
Telefon/faks/e-mail, nr rachunku
bankowego, liczb´ zebranych porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (szt.), liczb´ przekazanych porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demonta˝u (szt.).
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✔

WA˚NE!

Wniosek przesy∏a si´ do Narodowego Funduszu w terminie do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po
roku, w którym zebrano porzucone
pojazdy wycofane z eksploatacji.

Komisji Europejskiej w trybie
okreÊlonym w przepisach Ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123,
poz. 1291).

Dofinansowanie gmin nast´puje
proporcjonalnie do iloÊci porzuconych pojazdów wycofanych
z eksploatacji, zebranych i przekazanych przez gminy do stacji
demonta˝u, wykazanych we wnioskach. Narodowy Fundusz przekazuje dotacje gminom w terminie do
dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego
po roku, w którym zebrano porzucone
pojazdy wycofane z eksploatacji.

Na witrynie internetowej Narodowego Funduszu www.nfosigw.
gov.pl w zak∏adce Dofinansowanie
recyklingu pojazdów podane sà
szczegó∏owe informacje dotyczàce
m.in. podstaw prawnych funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów w Polsce, zasad i warunków
udzielania pomocy finansowej, terminów sk∏adania wniosków i innych
dokumentów.

Dofinansowanie dla przedsi´biorców, o których mowa w art. 410a
ust. 1, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska, prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, ma charakter pomocy
de minimis i jest udzielane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w Rozporzàdzeniu Komisji Europejskiej
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis,
z zastrze˝eniem § 11 ust. 1. Dofinansowanie mo˝e zostaç udzielone
w sytuacji, gdy jego wartoÊç brutto,
∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy
de minimis, uzyskanej przez przedsi´biorc´ w okresie 3 kolejnych lat
poprzedzajàcych dzieƒ uzyskania
planowanego dofinansowania, nie
przekracza równowartoÊci w z∏
100 000 euro brutto.

Zgodnie z umieszczonymi tam
informacjami podstawà przyznania
dotacji bàdê dofinansowania jest prawid∏owo wype∏niony wniosek, podpisany i przekazany do NFOÂiGW
w terminie do 31 marca 2007 r.
(decyduje data stempla pocztowego) w formie tradycyjnej wraz
z za∏àcznikami dotyczàcymi pomocy
de minimis. Nades∏anie wersji
elektronicznej warunkuje terminowe
rozpatrzenie wniosku.

W przypadku przedsi´wzi´cia pilota˝owego dotyczàcego wdra˝ania
post´pu technicznego o du˝ym
stopniu ryzyka lub posiadajàcego
charakter eksperymentalny mo˝liwe
jest dofinansowanie przekraczajàce
równowartoÊç w z∏ 100 000 euro
brutto, na warunkach okreÊlonych
w umowie po˝yczki. Dofinansowanie przedsi´wzi´cia podlega jako
pomoc indywidualna notyfikacji
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Na stronie mo˝na znaleêç informacje u∏atwiajàce przygotowanie wniosku:
➢ wzory i przyk∏ady prawid∏owo
wype∏nionych dokumentów:
➢ wzór wniosku o dop∏at´ dla
przedsi´biorców,
➢ wzór wniosku o dofinansowanie dla gmin;
➢ instrukcja wype∏niania formularza wniosku dla gmin;
➢ lista najcz´stszych b∏´dów i braków we wnioskach o dofinansowanie gmin;
➢ lista najcz´stszych b∏´dów i braków we wnioskach o dofinansowanie przedsi´biorców;
➢ definicje: mikroprzedsi´biorstwa,
ma∏ego i Êredniego przedsi´biorstwa.
■
Krzysztof Choromaƒski
Biuro Konslutacyjne
KOBIKO Sp. z o.o.
www.dashofer.pl
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Finanse
Szwajcarski Instrument Finansowy – nowe mo˝liwoÊci
finansowania inwestycji w ochronie Êrodowiska
Konfederacja Szwajcarska w ramach prowadzonej polityki
wspó∏pracy z Unià Europejskà
przygotowuje od kilku lat instrument finansowy, który okreÊlany
jest jako wk∏ad finansowy Konfederacji Szwajcarskiej do Unii
Europejskiej. B´dzie on dost´pny
dla nowych Paƒstw Cz∏onkowskich w postaci wzorowanej na
Norweskim Instrumencie Finansowym.

W ostatnich informacjach na ten
temat przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
funkcjonuje on pod nazwà Szwajcarski Instrument Finansowy (SIF).
Obecnie Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego prowadzi robocze
rozmowy ze stronà szwajcarskà
w zakresie kszta∏tu systemu wdra˝ania SIF w Polsce. Na podstawie
wst´pnych informacji przekazanych przez stron´ szwajcarskà MRR
szacuje, ˝e negocjacje dokumentów programowych w ramach SIF
zakoƒczà si´ w bie˝àcym roku,
a wdra˝anie programu rozpocznie
si´ w 2008 r.
Poni˝ej przedstawiono podstawowe
informacje na temat SIF w oparciu
o dokumenty udost´pnione na stronach szwajcarskiego departamentu
zajmujàcego si´ m.in. wspó∏pracà
z Unià Europejskà.
Ârodki finansowe w wysokoÊci ok.
1 mld franków szwajcarskich zosta∏y
podzielone w nast´pujàcy sposób:
➢ Republika Czeska – 109.780.000
➢ Estonia – 39.920.000
➢ Cypr – 5.988.000
➢ ¸otwa – 59.880.000
➢ Litwa – 70.858.000
➢ W´gry – 130.738.000
➢ Malta – 2.994.000
➢ Polska – 489.020.000
www.dashofer.pl

➢ S∏owenia – 21.956.000
➢ S∏owacja – 66.866.000
Priorytetowe kierunki finansowania obejmujà:
stabilnoÊç
➢ bezpieczeƒstwo,
i wsparcie dla reform,
➢ Êrodowisko i infrastruktura,
➢ wspieranie sektora prywatnego,
➢ rozwój ludzki i spo∏eczny.
W ramach priorytetu „Ârodowisko
i infrastruktura” przewiduje si´
finansowanie nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:
➢ naprawa i modernizacja podstawowej infrastruktury (wydajne
wykorzystywanie energii, woda
pitna, Êcieki, usuwanie odpadów,
transport publiczny),
➢ poprawa warunków Êrodowiskowych, redukcja emisji substancji szkodliwych, opracowanie
i przestrzeganie standardów
i norm monitoringu ekologicznego,
➢ usuwanie odpadów toksycznych
i rewitalizacja zanieczyszczonych terenów przemys∏owych,
➢ planowanie zagospodarowania
przestrzennego regionów, terenów miejskich i wiejskich, infrastruktura, Êrodowisko itd.,
➢ transgraniczne inicjatywy zwiàzane z ochronà Êrodowiska, np.
„Ârodowisko dla Europy”,
➢ ró˝norodnoÊç biologiczna i ochrona Êrodowiska.

zdolnoÊç absorpcyjnà. Po podpisaniu dwustronnych umów z krajami-beneficjentami powstanà agendy,
które w poszczególnych krajach
b´dà zarzàdza∏y programem.
Przekazywanie projektów do Rady
Zwiàzkowej Konfederacji Szwajcarskiej b´dzie mo˝liwe tylko za
poÊrednictwem tych agend krajowych.

Wybór finansowanych obszarów i ich
uszeregowanie wed∏ug kryterium
wa˝noÊci b´dzie uzale˝nione od potrzeb ka˝dego paƒstwa-beneficjenta.

Realizacja projektów i programów:
a) Realizacja projektów i programów b´dzie przebiegaç, w zale˝noÊci od danego przypadku, na
zasadach wspó∏pracy dwustronnej, wielo-dwustronnej (wspó∏finansowanie przez inne instytucje i darczyƒców) lub wielostronnej (za poÊrednictwem
systemu powierniczego).
b) Wk∏ady Szwajcarii b´dà mia∏y
form´ dotacji lub instrumentów
finansowych na warunkach
ulgowych. Nie b´dà podlega∏y
zwrotowi.
c) Podmioty, które skorzystajà ze
szwajcarskiego wsparcia, zasadniczo b´dà musia∏y zapewniç
mniejszoÊciowà cz´Êç finansowania projektów lub programów.
Wk∏ad Szwajcarii w formie stypendiów nie mo˝e przekroczyç
60% kosztów projektu, poza
przypadkami projektów otrzymujàcych dodatkowe finansowanie w formie alokacji bud˝etowych przyznanych przez w∏adze
krajowe, regionalne lub lokalne;
wówczas wk∏ad szwajcarski
nie mo˝e przekroczyç 85% kosztów ca∏kowitych.

Wybór projektów i programów zostanie dokonany przez Rad´ Zwiàzkowà Konfederacji Szwajcarskiej
w porozumieniu z paƒstwami-beneficjentami, uwzgl´dniajàc ich
˝yczenia i potrzeby oraz faktycznà

Zastosowanie majà przepisy obowiàzujàce dla wspó∏finansowania.
Projekty pomocy technicznej, programy wzmocnienia instytucjonalnego oraz projekty i programy realizowane przez organizacje pozarzà-
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dowe (NGO) mogà byç finansowane
w ca∏oÊci ze szwajcarskiego wk∏adu.
SIF zosta∏ zaakceptowany w spo∏ecznym referendum 26 listopada
w ubieg∏ym roku. Taki wynik referendum pozwoli∏ na rozpocz´cie
kolejnych kroków:
➢ podczas sesji wiosennej Rady
Zwiàzkowej konieczne by∏o zatwierdzenie kredytu w wysokoÊci
1 mld franków szwajcarskich,
nast´pnie konieczne jest podj´cie decyzji przez Rad´ Federacji
podczas sesji letniej,
➢ kolejnym krokiem b´dzie podpisanie dwustronnych umów
z paƒstwami-beneficjentami,
które b´dà okreÊlaç zasady wspó∏pracy i typy projektów, które
Szwajcaria jest gotowa wspie-

raç w poszczególnych krajach,
➢ w ka˝dym z dziesi´ciu paƒstw-beneficjentów utworzone specjalne Narodowe Jednostki Koordynujàce b´dà przyjmowaç
aplikacje projektowe, b´dà weryfikowaç ich kompletnoÊç i zgodnoÊç z kryteriami okreÊlonymi
w ramowych porozumieniach
przed przekazaniem dokumentacji do Szwajcarskiej Agencji
Rozwoju i Wspó∏pracy (Swiss
Agency for Development and
Cooperation – SDC) oraz do Krajowego Sekretariatu Spraw Gospodarczych (State Secretariat
for Economic Affairs – seco).
Te agendy rzàdowe b´dà ponownie weryfikowaç aplikacje przed
podj´ciem ostatecznej decyzji,
które projekty b´dà sfinansowane.

SDC i seco mogà braç pod uwag´
jedynie aplikacje przekazane
przez Narodowe Jednostki Koordynujàce.
W omawianym dokumencie mo˝na
znaleêç informacj´, ˝e og∏oszenie
o pierwszym naborze projektów mo˝e
si´ pojawiç z koƒcem 2007 roku.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego deklaruje, ˝e b´dzie na bie˝àco
przekazywa∏o informacje na temat
post´pu prac. Warto zatem Êledziç
bie˝àce informacje dotyczàce dost´pnych funduszy, podawane na stronach www.mrr.gov.pl i www.funduszestrukturalne.gov.pl.
■
Krzysztof Choromaƒski
Biuro Konslutacyjne
KOBIKO Sp. z o.o.

Finanse
PROW – wspó∏finansowanie projektów ze Êrodków europejskich
w gospodarce wodno-Êciekowej na terenach wiejskich
Polityka rozwoju obszarów wiejskich, chocia˝ obecnie nie jest cz´Êcià polityki spójnoÊci, stanowi
istotny obszar polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z za∏o˝eniami
reformy polityki wobec obszarów
wiejskich od 2007 roku, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
jest finansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), utworzonego
na mocy Rozporzàdzenia Rady
(WE) 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

wych instrumentów finansowych
rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych obecnie w dwóch programach – Planie Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Sektorowym Programie Operacyjnym Rolnictwo SPO,
w jeden spójny Program. JednoczeÊnie dotychczasowa Inicjatywa
Wspólnotowa LEADER+, która
wymaga∏a odr´bnych dokumentów
programowych, zosta∏a w∏àczona
do programów rozwoju obszarów
wiejskich. Nastàpi∏o tak˝e oddzielenie polityki rozwoju obszarów
wiejskich od polityki spójnoÊci (FS).

Zadaniem EFRROW jest promocja
zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie. Ma
ona uzupe∏niaç polityk´ rynkowà
i polityk´ wspierania dochodów
w ramach wspólnej polityki rolnej,
polityk´ spójnoÊci i wspólnà polityk´ rybo∏ówstwa.

W Polsce aktem prawnym podstawowym w tym obszarze, obok wymienionych wy˝ej dokumentów,
jest Ustawa z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia∏em Êrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427). Wyprzedzajàc zakoƒczenie prac legislacyjnych, powsta∏y wymagane, wska-

W wyniku utworzenia EFRROW
nastàpi∏o po∏àczenie dotychczaso-

14

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 7/2007

zane wy˝ej dokumenty, tj. Krajowy
Plan Strategiczny oraz Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). Krajowy Plan Strategiczny
stanowi podstaw´ dla realizacji dzia∏aƒ Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Krajowy Plan Strategiczny jest przedstawiany Komisji Europejskiej
przed przekazaniem do zatwierdzenia Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

✔

WA˚NE!

Zasady wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich zosta∏y okreÊlone w Rozporzàdzeniu Rady (WE) 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zgodnie
z przepisami tego rozporzàdzenia,
ka˝dy kraj cz∏onkowski zobowiàzany jest opracowaç Krajowy Plan
Strategiczny oraz Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

www.dashofer.pl
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Drugi wa˝ny dokument – PROW
2007-2013, zosta∏ przyj´ty 1 sierpnia 2006 r. przez Rad´ Ministrów.
Dokument ten okreÊla zakres i form´ wsparcia obszarów wiejskich
w Polsce w latach 2007-2013.
11 sierpnia 2006 r. PROW 2007-2013
zosta∏ przekazany do Komisji
Europejskiej w celu rozpocz´cia
procesu uzgodnieƒ, w szczególnoÊci zapisów dotyczàcych dzia∏aƒ
PROW 2007-2013. W trakcie prac
legislacyjnych zwiàzanych ze wspominanà wy˝ej ustawà pojawi∏y si´
wnioski, które sprawi∏y, ˝e konieczne
sta∏o si´ wprowadzenie zmian do
projektu dokumentu. Obecna wersja
pochodzi z grudnia ubieg∏ego roku.
PROW w ramach priorytetowych
kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE definiuje cztery osie:
1. Poprawa konkurencyjnoÊci sektora rolnego i leÊnego;
2. Poprawa Êrodowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
3. JakoÊç ˝ycia na obszarach wiejskich i ró˝nicowanie gospodarki
wiejskiej;
4. Leader.
Najwa˝niejsze dzia∏ania w zakresie
gospodarki wodno-Êciekowej b´dà
realizowane w osi 3. Podstawowe
us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci
wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi.
Celem tego dzia∏ania jest poprawa
warunków ˝ycia i prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich.
Pomocy udziela si´ m.in. na realizacj´ projektów w zakresie zaopatrzenia w wod´ i gospodarki Êciekowej. Zakres przewidywanej pomocy
obejmuje koszty inwestycyjne,
w szczególnoÊci: zakup materia∏ów
i wykonanie prac budowlano-monta˝owych, zakup niezb´dnego wyposa˝enia.
Beneficjentami b´dà jednostki
samorzàdu terytorialnego i jednostki wykonujàce zadania jednostek samorzàdu terytorialnego.
www.dashofer.pl

Kryteria dost´pu, które zosta∏y
okreÊlone dla dzia∏ania, to w przypadku projektów dotyczàcych zaopatrzenia w wod´ i gospodarki Êciekowej projekty, które mogà byç
realizowane w miejscowoÊciach
poni˝ej 2 tys. RLM.
Pomoc ma form´ zwrotu cz´Êci
kosztów kwalifikowanych projektu
(cz´Êci poniesionych kosztów
realizacji inwestycji). Maksymalna
wysokoÊç pomocy na realizacj´
projektów w jednej gminie nie mo˝e
przekroczyç 2,5 mln z∏ – na projekty
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej.
Poziom pomocy finansowej wynosi
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a przypadku
inwestycji generujàcych przychód
– maksymalnie 50%.

Beneficjenci – jednostki samorzàdu terytorialnego albo jednostki
wykonujàce zadania jednostek
samorzàdu terytorialnego – otrzymujà wsparcie ze Êrodków UE,
a wymagany krajowy wk∏ad Êrodków publicznych, w wysokoÊci co
najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu, mo˝e pochodziç
ze Êrodków w∏asnych.
¸àczna kwota Êrodków na PROW
2007-2013 to ok. 17,2 mld euro,
z czego ponad 13,2 mld euro b´dzie
pochodziç z bud˝etu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich),
a oko∏o 4 mld euro b´dà stanowiç
krajowe Êrodki publiczne. Bud˝et
dzia∏ania, podstawowe us∏ugi dla
gospodarki i ludnoÊci wiejskiej
wynosi prawie 1,5 mld euro.
Czytaj dalej ➞

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie:
21.06.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terminów, w których podmiot
posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu
i stosowania jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i Êrodka
ochrony roÊlin (Dz. U. Nr 101, poz. 681)
30.06.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie
ustalania wartoÊci wskaênika ha∏asu LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729)
04.07.2007 r.
Rozporzàdzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie
towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiàzkowi zg∏oszenia (Dz. U. Nr 107, poz. 742)
12.07.2007 r.
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 767)
Wa˝ny termin
Do 31 lipca 2007 r.
Nale˝y uiÊciç op∏at´ za korzystanie ze Êrodowiska za pierwsze pó∏rocze
bie˝àcego roku
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Realizacja Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) wed∏ug planów Ministerstwa Rolnictwa
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ma si´ rozpoczàç w drugiej

?

po∏owie tego roku. Dotacje b´dà
udzielane w latach 2007-2013. ■
Krzysztof Choromaƒski

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427).

§

Pytania i odpowiedzi

" Jakie sà kary za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi?
WysokoÊç kar za przekroczenie
warunków wprowadzania Êcieków
do wód lub do ziemi okreÊla Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie
wysokoÊci jednostkowych stawek
kar za przekroczenia warunków
wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi (Dz.U. z 2005 r. Nr 260,
poz. 2177). Jest to nowe rozporzàdzenie obowiàzujàce od stycznia
2006 r.
WysokoÊç jednostkowych stawek
kar jest zale˝na od:
1) szkodliwoÊci dla Êrodowiska
wodnego substancji, w tym substancji wyra˝onych jako wskaêniki, które zosta∏y wprowadzone
do Êrodowiska w wyniku naruszenia warunków okreÊlonych
w pozwoleniu wodnoprawnym
albo pozwoleniu zintegrowanym;
2) wielkoÊci przekroczenia warunków dotyczàcych stanu Êcieków
okreÊlonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu
zintegrowanym.
Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnej iloÊci zawiesiny ∏atwo opadajàcej za jeden
litr wynosi 10,00 z∏.

Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych Êcieków, za
jeden m3:
1) za Êcieki, których temperatura
przekracza dopuszczalnà wielkoÊç o mniej ni˝ 5°C – wynosi
0,51 z∏ za ka˝dy stopieƒ przekroczenia;
2) za Êcieki, których temperatura
przekracza dopuszczalnà wielkoÊç o 5°C i wi´cej – wynosi
1,03 z∏ za ka˝dy stopieƒ przekroczenia.
Jednostkowa stawka kary za
przekroczenie dopuszczalnego
odczynu wprowadzanych Êcieków,
za jeden m3:
1) za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo ni˝sze od dolnej
wartoÊci dopuszczalnej o mniej
ni˝ 0,5 pH – wynosi 1,03 z∏;
2) za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo ni˝sze od
dolnej wartoÊci dopuszczalnej
o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi
2,58 z∏;
3) za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo ni˝sze od
dolnej wartoÊci dopuszczalnej
o wi´cej ni˝ 1,5 pH do 2,5 pH
– wynosi 5,16 z∏;

4) za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo ni˝sze od
dolnej wartoÊci dopuszczalnej
o wi´cej ni˝ 2,5 pH – wynosi
10,00 z∏.
Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia
rozcieƒczenia Êcieków, eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie
Êcieków na ryby za jeden m3 wynosi 10,00 z∏.
Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
sztucznych substancji promieniotwórczych w Êciekach za jeden m3
wynosi 10,00 z∏.
Je˝eli przekroczenie dopuszczalnych iloÊci substancji w Êciekach,
w tym substancji wyra˝onych jako
wskaênik, dotyczy wi´cej ni˝ jednej substancji, do ustalenia kary
przyjmuje si´ wszystkie substancje,
których dopuszczalna wartoÊç
zosta∏a przekroczona.
Je˝eli przekroczenie dotyczy wi´cej
ni˝ jednego warunku pozwolenia
wodnoprawnego albo pozwolenia
zintegrowanego, ustala si´ kar´ za
naruszenie ka˝dego z warunków.
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