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Szanowni Czytelnicy!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ Paƒstwu sierpniowy
numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie
Êrodowiska”.
Niniejsze wydanie serwisu w du˝ej mierze
poÊwiecone zosta∏o pomocy finansowej na
inwestycje zwiàzane z ochronà Êrodowiska.
Mi´dzy innymi omawiamy procedur´
wybierania projektów do finansowania
z funduszy UE oraz zasady przydzielania
pomocy ze Êrodków unijnych na odna-
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AktualnoÊci
Udost´pnianie informacji o Êrodowisku
– nowe regulacje
W tym numerze zajmiemy si´ tematem, z którym zwiàzane jest
nowe Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych stawek
op∏at za udost´pnianie informacji
o Êrodowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania op∏at (Dz.U.
Nr 114, poz. 788), a mianowicie
udost´pnianiem informacji o Êrodowisku.

Przez lata informacje na temat
Êrodowiska i dzia∏aƒ wp∏ywajàcych na
jego stan nie by∏y jawne. Ta sytuacja jednak si´ zmienia. Publiczny
dost´p do informacji jest coraz cz´Êciej uznawany na arenie mi´dzynarodowej za integralny element praw
cz∏owieka w demokratycznych spo∏eczeƒstwach. Podstawowà regulacjà prawnà ustawodawstwa wydanà
dla realizacji konstytucyjnego prawa z art. 61 jest Ustawa z 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz.U.2001.112.1198
z póên. zm.).
wialne êród∏a energii. Jednak nie skupiliÊmy
si´ jedynie na pomocy pochodzàcej z UE –
tematem numeru sierpniowego jest równie˝
Pomoc publiczna w ochronie Êrodowiska.
Od tego roku zmieni∏y si´ zasady oddawania pojazdów do demonta˝u, dlatego warto
zapoznaç si´ z artyku∏em, poruszajàcym t´
kwesti´. Artyku∏ „Op∏aty za emisj´ spalin
samochodowych” zainteresowaç powinien
wszystkich, którzy w swojej dzia∏alnoÊci
gospodarczej u˝ywajà pojazdów mechanicznych. Na uwag´ zas∏uguje równie˝
temat „Zwrot gminom utraconych podatków”, który znajdà Paƒstwo w dziale
„Porady prawne”.

Ka˝dy ma prawo do informacji
o ochronie Êrodowiska. Ustawa –
Prawo Ochrony Ârodowiska nie przewiduje ograniczeƒ w korzystaniu
z prawa dost´pu do informacji o Êrodowisku i jego ochronie.
Zakres informacji podlegajàcych
udost´pnianiu to mi´dzy innymi:
➢ decyzje o wymiarze, odroczeniu
terminu p∏atnoÊci i roz∏o˝eniu
na raty kar pieni´˝nych za naruszanie wymagaƒ ochrony Êrodowiska z zakresu powietrza, ha∏asu,
odpadów, odprowadzania Êcieków, nadmiernego poboru wody,
➢ wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony Êrodowiska,
➢ inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych
w szczególnoÊci w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych
na innych noÊnikach, dotyczàce:
a) stanu elementów przyrodniczych Êrodowiska i ich
wzajemnego oddzia∏ywania
Wraz z Autorami czekam na pytania, na
które chcieliby Paƒstwo uzyskaç odpowiedzi w najbli˝szych „Op∏atach i funduszach w ochronie Êrodowiska”. Zach´cam
tak˝e do nadsy∏ania propozycji tematów,
których opracowanie pomog∏oby Paƒstwu
pracy.
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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b) zanieczyszczeƒ wprowadzanych do Êrodowiska oraz
dzia∏aƒ wp∏ywajàcych lub
mogàcych wp∏ywaç negatywnie na Êrodowisko.
Informacje o Êrodowisku i jego
ochronie udost´pnia si´ ka˝demu
na pisemny wniosek, z zastrze˝eniem, ˝e informacje niewymagajàce wyszukiwania, które mogà byç
przekazane w formie ustnej, udost´pnia si´ bez pisemnego wniosku.
Informacje udost´pnia si´:
➢ ustnie,
➢ umo˝liwia si´ zapoznanie z posiadanymi dokumentami w siedzibie organu,
➢ umo˝liwia kopiowanie dokumentów albo ich wydruk,
➢ wyszukanie i przygotowanie
informacji wed∏ug wniosku.
Terminy udost´pnienia
informacji
Informacje udost´pnia si´ bez zb´dnej
zw∏oki. JeÊli nie wymagajà wyszukiwania, udost´pnia si´ jà na miejscu;
je˝eli z∏o˝ony zosta∏ pisemny wniosek, a informacja wymaga wyszukania, nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca
od dnia otrzymania wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych (gdyby wyszukanie wymaga∏o
np. wystàpienia o odpowiednie dokumenty do archiwum) termin mo˝e
zostaç przed∏u˝ony do 2 miesi´cy.
Organ administracji mo˝e w drodze decyzji odmówiç dost´pu do
informacji, gdy:
➢ dane sà w trakcie opracowywania,
➢ informacje przeznaczone sà do
wewn´trznego komunikowania,
➢ wniosek jest w sposób oczywisty
niemo˝liwy do zrealizowania,
➢ wniosek sformu∏owany jest zbyt
ogólnie.
Odmowa udost´pnienia mo˝e tak˝e
dotyczyç informacji stanowiàcych
dane handlowe, zw∏aszcza technologiczne, podmiotu korzystajàcego
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ze Êrodowiska, a ich ujawnienie
mog∏oby pogorszyç jego pozycj´
konkurencyjnà. Dany podmiot musi
jednak zwróciç si´ do urz´du (organu)
z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wy∏àczenie z udost´pniania.

➢ Decyzje o wymiarze, odrocze-

Ponadto nie udost´pnia si´ informacji, gdy:
➢ obj´te sà przepisami o ochronie
informacji niejawnych, a tym
samym oznaczone odpowiednià
klauzulà,
➢ naruszone by∏yby przepisy o danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej
(chodzi o dane dajàce si´ powiàzaç z konkretnà osobà fizycznà,
lub podmiotem gospodarki narodowej, lub innà osobà prawnà,
lub jednostka organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej),
➢ informacja dotyczy spraw obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, dyscyplinarnym
lub karnym, a ich ujawnienie mog∏oby zak∏óciç post´powanie
(informacje takie mogà byç udost´pnione po zakoƒczeniu post´powania),
➢ skutkiem ich udost´pnienia by∏oby naruszenie praw autorskich
lub patentowych,
➢ je˝eli dokumenty (informacje)
zosta∏y przekazane dobrowolnie
i zosta∏o z∏o˝one uzasadnione
zastrze˝enie o wy∏àczeniu ich
z udost´pnienia,
➢ ujawnienie mog∏oby spowodowaç zagro˝enie dla Êrodowiska
(chodzi o dane dotyczàce np.
miejsc l´gowych czy ˝erowisk
rzadkich gatunków zwierzàt).

Paulina Grabowska, prawnik.
Absolwentka Wydzia∏u Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie
Radców Prawnych w Warszawie.
Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa
Brytyjskiego i Europejskiego
przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów
podyplomowych „Zarzàdzanie
i finanse w przedsi´biorstwie”
w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.

✔

WA˚NE!

Je˝eli jednak wniosek dotyczy udost´pnienia ró˝nych informacji, z których
fragment, ze wzgl´du na przytoczone
wczeÊniej uwarunkowania, nie podlega
udost´pnieniu lub kwalifikuje si´ do
wydania decyzji odmownej, pozosta∏a
cz´Êç danych podlega udost´pnieniu.

Najcz´Êciej udost´pnianiu podlegajà:
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niu terminu p∏atnoÊci, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieni´˝nych za naru-

NASI STALI EKSPERCI:

Micha∏ Kuliƒski, prawnik. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏
Prawa i Administracji (1998 –
ukoƒczony w 2001 r.), Centrum
Prawa Amerykaƒskiego – Levin
College of Law University of
Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego
przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu
Biura Konsultacyjnego KOBIKO
Sp. z o.o. odpowiedzialny za
zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie
i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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szanie wymagaƒ ochrony Êrodowiska z zakresu powietrza,
ha∏asu, odprowadzania Êcieków,
nadmiernego poboru wody.
➢ Decyzje okreÊlajàce wymiar
kary biegnàcej.
➢ Rejestry powa˝nych awarii.
➢ Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych
w szczególnoÊci w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych
na innych noÊnikach, dotyczàce
stanu Êrodowiska i ich wzajemnego oddzia∏ywania oraz emisji,
dzia∏aƒ i Êrodków wp∏ywajàcych
lub mogàcych wp∏ywaç negatywnie na Êrodowisko.
Najistotniejszymi informacjami,
które mo˝na znaleêç na stronie
ministerstwa sà:
➢ rzàdowe projekty ustaw dotyczàcych ochrony Êrodowiska
(http://www.mos.gov.pl/mos/pu
blikac/mat_robocze/rozporzadz
enia.html),
➢ obowiàzujàce prawo z zakresu
ochrony Êrodowiska (http://
www.mos.gov.pl/mos/akty-p/
index.shtml) oraz Integracja
Europejska – materia∏y nt.
ochrony Êrodowiska i procesu
integracji (http://www.mos.gov.
pl/integracja_europejska/index.
shtml)
Udost´pnianiem informacji elektronicznej na temat stanu Êrodowiska
oraz kontroli przestrzegania prawa
o ochronie Êrodowiska zajmuje si´
Inspekcja Ochrony Ârodowiska,
G∏ówny Inspektorat Ochrony Ârodowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony Êrodowiska. Na stronie GIOÂ (http://www.pios.gov.pl)
sà umieszczone m.in. informacje
przygotowywane w ramach Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska, informacja dotyczàca wyst´powania nadzwyczajnych zagro˝eƒ dla Êrodowiska, lista zak∏adów
najbardziej ucià˝liwych dla Êrodowiska w skali kraju – tzw.
„Lista 80” oraz raport o stanie Êrodowiska w Polsce.
www.dashofer.pl

Na stronie Instytutu Ochrony Ârodowiska mo˝emy natomiast znaleêç
archwialny nieaktualizowany od
2003 r. „Indeks aktów prawnych
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
w Polsce” (http://www.ios.edu.pl/
cgi-bin/a_plen.cgi).
Op∏aty
Udost´pnienie informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest bezp∏atne, gdy:
➢ przekazanie informacji nastàpi∏o
ustnie,
➢ informacje o dokumentach znajdujà si´ w publicznie dost´pnym
wykazie danych, a dokumenty
zosta∏y wyszukane i przejrzane

w siedzibie organu administracji.
Udost´pnienie informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest p∏atne, gdy:
➢ informacji nale˝a∏o wyszukaç,
➢ sporzàdzone zosta∏y kopie dokumentów lub danych,
➢ organ przes∏a∏ wnioskodawcy
sporzàdzone kopie dokumentów
lub danych.
Stawki op∏at zawarte sà w∏aÊnie
w nowym Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r.
przywo∏anym na poczàtku, które
wesz∏o w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia i kszta∏tujà si´
nast´pujàco:

Tabela 1. Stawki op∏at za udost´pnienie informacji o Êrodowisku
STAWKI OP¸AT

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

5 z∏ za informacj´ wymagajàcà wyszukania do 10 dokumentów,
5 z∏ + 0,5 z∏ za ka˝dy kolejny dokument
za informacj´ wymagajàcà wyszukania
wi´cej ni˝ 10 dokumentów

SPORZÑDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH
Format A4

0,30 z∏ za stron´ kopii czarno-bia∏ej,
3,00 z∏ za stron´ kopii kolorowej

Format A3

Op∏ata jak za kopi´ formatu A4,
pomno˝ona przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 2

Format A2

Op∏ata jak za kopi´ formatu A4,
pomno˝ona przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 4

Format A1

Op∏ata jak za kopi´ formatu A4,
pomno˝ona przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 8

Format A0

Op∏ata jak za kopi´ formatu A4,
pomno˝ona przez wspó∏czynnik
ró˝nicujàcy 16

Dla celów nauki, szkolnictwa
i oÊwiaty pozaszkolnej

Op∏ata jak za kopi´ formatu A4, pomno˝ona przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 0,5

PRZES¸ANIE INFORMACJI

Drogà pocztowà

Wg obowiàzujàcego cennika us∏ug
pocztowych Poczty Polskiej za przesy∏k´
danego rodzaju i danej kategorii wagowej:
– zwi´kszonà o 2 z∏ w przypadku kopii
dokumentów lub danych w formie
wydruku lub kserokopii;
– zwi´kszonà o 5 z∏ w przypadku kopii
dokumentów lub danych na noÊniku
elektronicznym dostarczonym przez
wnioskodawc´
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Je˝eli kopie dokumentów lub danych
w formacie A4 majà byç wykorzys-

tane dla celów nauki, szkolnictwa
i oÊwiaty pozaszkolnej, wówczas

obowiàzuje op∏ata w wysokoÊci
po∏owy standardowej stawki.
■
Zbigniew Bieƒko

dotyczà:
I – gospodarki wodno-Êciekowej,
II – gospodarki odpadami i ochrony
powierzchni ziemi (projekty
o wartoÊci powy˝ej 25 mln
euro)
oraz
IV – przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do
wymogów ochrony Êrodowiska.

turowej i rozwijaniu spójnoÊci
terytorialnej.

AktualnoÊci
Co s∏ychaç w POIiÂ?
Za najwa˝niejsze wydarzenie zwiàzane z Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Ârodowisko ostatnich tygodni mo˝na uznaç podpisanie w Warszawie 26 czerwca
2007 r. porozumieƒ mi´dzy instytucjami zaanga˝owanymi w zarzàdzanie POIiÂ.

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej b´dzie
Instytucjà Wdra˝ajàcà priorytet I,
II i IV w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Ârodowisko 2007-2013. Krajowy Zarzàd Gospodarki
Wodnej b´dzie Instytucjà Wdra˝ajàcà priorytet III PO IiÂ (Zarzàdzanie zasobami i przeciwdzia∏anie
zagro˝eniom Êrodowiska).
Centrum Koordynacji Projektów Ârodowiskowych b´dzie Instytucjà Wdra˝ajàcà priorytet V (Ochrona przyrody
i kszta∏towanie postaw ekologicznych). Zagadnieƒ proÊrodowiskowych
w PO IiÂ dotyczy tak˝e priorytet X
– Infrastruktura energetyczna
przyjazna Êrodowisku, dla którego
Instytucjà PoÊredniczàcà jest Minister Gospodarki. Dla wszystkich priorytetów Instytucjà Zarzàdzajàcà jest
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Trzy priorytety, które b´dà wdra˝ane przez Narodowy Fundusz

W tych trzech priorytetach powierzonych Narodowemu Funduszowi
wartoÊç dotacji Unii Europejskiej
wynosi 4 mld 115 mln euro.
W okresie programowania 2007-2013
Polska b´dzie najwi´kszym beneficjentem unijnej polityki spójnoÊci.
SpoÊród 347 mld euro przeznaczonych przez Komisj´ Europejskà na
ten cel, ponad 67 mld euro zosta∏o
przyznane Polsce. ¸àcznie ze wspó∏finansowaniem krajowym, kwota ta
wynosi 85,6 mld euro.
G∏ównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
jest podniesienie atrakcyjnoÊci
inwestycyjnej Polski i jej regionów
przez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu Êrodowiska, zdrowia, zachowaniu to˝samoÊci kul-

PO Infrastruktura i Ârodowisko koncentruje si´ na dzia∏aniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków b´dzie
przeznaczonych na realizacj´ celów
Strategii Lizboƒskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko realizowanych b´dzie
17 osi priorytetowych, w tym 6 bezpoÊrednio dotyczy ochrony Êrodowiska.
Na realizacj´ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36,3 mld euro.
Ze Êrodków Unii Europejskiej b´dzie
pochodzi∏o 27 848,3 mln euro (w tym
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci –
21 511,06 mln euro, tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro, tj. 23%).
Przy uwzgl´dnieniu szeÊciu priorytetów „proekologicznych” (I-V
i X) ochrona Êrodowiska b´dzie
mia∏a do dyspozycji ok. 5,5 mld
euro na lata 2007-2013 z Funduszu
SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Fundusze Unii Europejskiej – procedura wyboru projektów
do dofinansowania
Po wejÊciu do WE podstawy
prawne wspierania przedsi´biorców znajdujà si´ w g∏ównej
mierze w aktach wspólnotowych. Jest to przedmiot tzw.
wspólnej polityki przemys∏owej
UE. G∏ównym celem tej polityki
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jest zapewnienie konkurencyjnoÊci przemys∏u wspólnoty wobec USA czy gospodarek Dalekiego Wschodu.

Instrumentami wsparcia przedsi´biorców na poziomie wspólnoto-
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wym sà fundusze strukturalne.
Paradoksem jest, ˝e fundusze te,
choç ekonomicznie i globalnie
w znacznej mierze wspierajà w∏aÊnie przedsi´biorców, to prawnie sà
instrumentami realizacji polityki
regionalnej WE.
www.dashofer.pl
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Obecnie, w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013, do funduszy
strukturalnych zalicza si´:
1. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego.
2. Europejski Fundusz Spo∏eczny.
3. Fundusz SpójnoÊci.
Fundusze strukturalne sà instrumentami wspólnotowej polityki strukturalnej i polityki rozwoju regionalnego. Celem utworzenia funduszy
strukturalnych by∏o zapewnienie
wszechstronnego i harmonijnego
rozwoju Unii Europejskiej. Pomoc
w ramach funduszy strukturalnych
jest kierowana do regionów, które
bez wsparcia finansowego nie sà
w stanie osiàgnàç Êredniego poziomu
rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, a poziom PKB na jednego
mieszkaƒca w tych regionach jest
ni˝szy ni˝ 75% Êredniego PKB na
jednego mieszkaƒca w UE-25.
Obecnie prawie wszystkie regiony
(województwa) w Polsce spe∏niajà
to kryterium i kwalifikujà si´ do
wsparcia z funduszy strukturalnych.
Decyzje o wsparciu z funduszy
strukturalnych zapadajà na ogó∏ na
poziomie regionów (województw),
a wsparcie ma zasi´g regionalny.
Procedura
wyboru projektów
do dofinansowania
Zastosowana procedura wyboru
projektów, które otrzymajà dofinansowanie ze Êrodków funduszy
strukturalnych, zale˝y od wielkoÊci
projektów.
„Du˝e projekty”
Du˝e projekty sà to projekty o kosztach ca∏kowitych przekraczajàcych
25 mln euro (w przypadku projektów Êrodowiskowych) lub przekraczajàcych 50 mln euro (w przypadku
pozosta∏ych projektów). W tym
wypadku decyzj´ o dofinansowaniu projektu podejmuje Komisja
Europejskà zaÊ sama procedura
www.dashofer.pl

uregulowana jest w rozporzàdzeniu
1083 (art. 40-41).
Informacje
przedk∏adane Komisji
Europejskiej
Paƒstwo cz∏onkowskie lub instytucja zarzàdzajàca dostarcza
Komisji nast´pujàce informacje
o du˝ych projektach:
a) informacje o podmiocie odpowiedzialnym za ich wdra˝anie;
b) informacje o charakterze inwestycji oraz jej opis, wartoÊç
finansowà i lokalizacj´;
c) wyniki studiów wykonalnoÊci;
d) harmonogram realizacji projektu
oraz, je˝eli spodziewany okres
wdra˝ania danej operacji wykracza poza okres programowania,
etapy, dla których wnioskuje
si´ w okresie programowania
2007-2013 o wspó∏finansowanie wspólnotowe;
e) analiz´ kosztów i korzyÊci,
obejmujàcà ocen´ ryzyka i przewidywalne oddzia∏ywanie na
dany sektor oraz na sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà paƒstwa
cz∏onkowskiego lub regionu
oraz, je˝eli to mo˝liwe i w odpowiednich przypadkach, innych
regionów Wspólnoty;
f) ocen´ oddzia∏ywania na Êrodowisko;
g) uzasadnienie wk∏adu publicznego;
h) plan finansowy wykazujàcy
kwot´ ca∏kowità przewidywanych zasobów finansowych
i przewidywany wk∏ad funduszy,
EBI, EFI i wszystkich innych
êróde∏ finansowania wspólnotowego, w tym roczny indykatywny harmonogram dla wk∏adu
finansowego EFRR lub Funduszu SpójnoÊci na du˝y projekt.
Decyzja Komisji
Europejskiej
Komisja dokonuje oceny du˝ego
projektu, w razie potrzeby konsultujàc si´ z ekspertami zewn´trznymi, w tym z EBI, jego spójnoÊç

z priorytetami programu operacyjnego, wk∏adu w osiàgni´cie celów
tych priorytetów oraz jego spójnoÊci
z innymi politykami Wspólnoty
(w tym z politykà konkurencji –
pomoc publiczna – oraz politykà
ochrony Êrodowiska).
Komisja przyjmuje decyzj´ mo˝liwie najszybciej, ale nie póêniej
ni˝ w terminie trzech miesi´cy po
z∏o˝eniu przez paƒstwo cz∏onkowskie lub instytucj´ zarzàdzajàcà
du˝ego projektu, pod warunkiem
dostarczenia kompletnych informacji.
Decyzja ta okreÊla aspekt fizyczny,
podstaw´ ustalania poziomu wspó∏finansowania osi priorytetowej, oraz
roczny harmonogram dla wk∏adu
finansowego EFRR lub Funduszu
SpójnoÊci. W przypadku gdy Komisja odmawia wniesienia wk∏adu
finansowego funduszy w du˝y
projekt, powiadamia paƒstwo cz∏onkowskie o powodach tej decyzji
w tym samym terminie.
Projekty nieb´dàce
„du˝ymi projektami”
Procedura ta uregulowana jest
w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (art. 29-33).
Projekty do dofinansowywania
mogà byç wy∏aniane:
1) indywidualnie – projekty okreÊlone w programie operacyjnym,
zg∏aszane przez beneficjentów
imiennie, wskazanych w programie operacyjnym zatwierdzonym przez Rad´ Ministrów;
2) systemowo – polegajàce na
dofinansowaniu realizacji przez
poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki
organizacyjne z sektora finansów
publicznych, zadaƒ publicznych;
3) w trybie konkursu.
Tryb konkursu jest szczegó∏owo
uregulowany w ustawie o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
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Og∏oszenie o konkursie
Instytucja zarzàdzajàca, instytucja
poÊredniczàca lub instytucja wdra˝ajàca w celu wy∏onienia projektów do dofinansowania og∏asza konkurs na swojej stronie internetowej.
Informacj´ o konkursie zamieszcza
si´ w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim lub regionalnym w dniu
og∏oszenia konkursu. Informacja
prasowa zawiera elementy istotne
og∏oszenia o konkursie oraz wskazanie strony internetowej, na której
zamieszczono pe∏ne og∏oszenie
o konkursie.
Og∏oszenie o konkursie okreÊla:
1) rodzaj projektów podlegajàcych dofinansowaniu;
2) rodzaj podmiotów, które mogà
si´ ubiegaç o dofinansowanie;
3) kwot´ Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów;
4) poziom dofinansowania projektów;

5) maksymalnà kwot´ dofinansowania projektu, o ile kwota taka
zosta∏a ustalona;
6) kryteria wyboru projektów;
7) termin rozstrzygni´cia konkursu;
8) wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
9) termin, miejsce i sposób sk∏adania wniosków o dofinansowanie projektu;
10) wzór umowy o dofinansowanie
projektu.

✔

WA˚NE!

Do czasu zawarcia wszystkich umów
o dofinansowanie projektu z beneficjentami wy∏onionymi w konkursie
lub w wyniku rozpatrzenia protestu
instytucja og∏aszajàca konkurs:
1) nie mo˝e spowodowaç pogorszenia warunków realizacji projektu
oraz nak∏adaç na podmioty ubiegajàce si´ o dofinansowanie dodatkowych obowiàzków;
2) nie mo˝e dokonaç zmian w zasadach konkursu w zakresie (z pewnymi wyjàtkami);

3) mo˝e wy∏àcznie rozszerzyç rodzaj
podmiotów ubiegajàcych si´ o dofinansowanie.

Og∏oszenie
o rozstrzygni´ciu
konkursu
Instytucja, która przeprowadza
konkurs, rozstrzyga konkurs na
podstawie oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Mo˝e ona
korzystaç z opinii ekspertów wpisanych na list´ prowadzonà przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego.
Instytucja zarzàdzajàca, instytucja
poÊredniczàca lub instytucja wdra˝ajàca og∏asza na swojej stronie
internetowej list´ projektów wy∏onionych do dofinansowania oraz
pisemnie informuje ka˝dego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
■
Redakcja

Porady prawne
Pomoc UE na odnawialne êród∏a energii
Inwestycje w odnawialne êród∏a
energii sà jednym z priorytetów
Unii Europejskiej. Jednak˝e wysokie koszty produkcji energii z tych
êróde∏ wymuszajà na przedsi´biorstwach korzystanie z pomocy
finansowej paƒstwa i Wspólnoty.
O zakresie i rodzajach pomocy
piszemy w niniejszym artykule.

indywidualne zach´ty do zwi´kszenia udzia∏u energii ze êróde∏
odnawialnych w ogólnej produkcji
energii. Wi´ksze wykorzystanie
energii ze êróde∏ odnawialnych
jest jednym z priorytetów Wspólnoty w zakresie ochrony Êrodowiska, jak równie˝ priorytetem
ekonomicznym i energetycznym.

Za odnawialne êród∏a energii
uznaje si´ odnawialne niekopalne
êród∏a energii (energia wiatru,
energia s∏oneczna, energia geotermiczna, energia fal, energia p∏ywów,
elektrownie wodne o mocy poni˝ej
10 MW, biomasa, gaz ze sk∏adowisk odpadów, gaz z oczyszczalni
Êcieków i biogazy).

Oczekuje si´, ˝e odegra ono wa˝nà
rol´ w procesie ograniczania emisji
gazów cieplarnianych.

Pomoc UE ma na celu usuni´cie
nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
rynku zwiàzanej z negatywnymi
skutkami zewn´trznymi przez
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✔

PAMI¢TAJ!

Pomoc paƒstwa jest uzasadniona,
jeÊli koszt produkcji energii ze êróde∏
odnawialnych jest wy˝szy ni˝ koszt
produkcji energii ze êróde∏ tradycyjnych oraz jeÊli producentów lub konsumentów nie obowiàzujà normy
wspólnotowe dotyczàce udzia∏u
energii ze êróde∏ odnawialnych.
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Na poziomie Wspólnoty celem jest
20-procentowy udzia∏ energii ze
êróde∏ odnawialnych w ca∏kowitej
produkcji energii do 2020 r.
Wysoki koszt produkcji pewnych
rodzajów energii ze êróde∏ odnawialnych uniemo˝liwia przedsi´biorstwom stosowanie konkurencyjnych cen, utrudniajàc tym samym
wejÊcie takiej energii na rynek. Jednak dzi´ki rozwojowi technologii
w obszarze energii ze êróde∏ odnawialnych i stopniowo rosnàcej internalizacji skutków zewn´trznych
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
(wynikajàcych np. z dyrektywy
IPPC, prawodawstwa dotyczàcego
jakoÊci powietrza oraz systemu
handlu uprawnieniami do emisji),
ró˝nica pod wzgl´dem kosztów
produkcji w ostatnich latach maleje,
w zwiàzku z czym coraz mniejsza
jest równie˝ koniecznoÊç pomocy.
www.dashofer.pl
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Zatem pomoc paƒstwa mo˝e stanowiç w∏aÊciwy instrument tylko dla
tych zastosowaƒ odnawialnych
êróde∏ energii, w których korzyÊci
dla Êrodowiska i zrównowa˝ony
rozwój sà ewidentne.
Pomoc na odnawialne êród∏a energii
mo˝e mieç postaç pomocy inwestycyjnej lub operacyjnej.
Pomoc inwestycyjna na
odnawialne êród∏a energii
IntensywnoÊç pomocy nie przekracza 50% kwalifikowalnych kosztów
inwestycji. JeÊli pomoc przyznawana
jest na instalacje do wytwarzania
energii ze êróde∏ odnawialnych
s∏u˝àce potrzebom ca∏ej danej wspólnoty, np. wyspa, intensywnoÊç pomocy mo˝na zwi´kszyç o 10 punktów procentowych. W przypadku,
gdy pomoc inwestycyjna na odnawialne êród∏a energii przyznawana
jest MÂP, istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia intensywnoÊci pomocy o 10
punktów procentowych dla Êrednich przedsi´biorstw i o 20 punktów
procentowych dla ma∏ych przedsi´biorstw.
Koszty kwalifikowalne oblicza
si´ jako korzyÊci i koszty operacyjne netto zwiàzane z dodatkowymi inwestycjami w zakresie
odnawialnych êróde∏ energii i pojawiajàce si´ w ciàgu pierwszych
pi´ciu lat eksploatacji inwestycji:
a) korzyÊci operacyjne oznaczajà
przede wszystkim korzyÊci wynikajàce z jakiegokolwiek zwi´kszenia zdolnoÊci (wzrost dochodów netto, obni˝enie kosztów
produkcji z uwagi na efekt
skali), oszcz´dnoÊci kosztów
lub produkcji dodatkowej oraz
korzyÊci wynikajàce z innych
Êrodków wsparcia niezale˝nie
od tego, czy stanowià pomoc
paƒstwa (pomoc operacyjna
przyznana na pokrycie tych
samych kosztów kwalifikowalnych, systemy cen gwarantowanych i inne Êrodki wsparcia);
www.dashofer.pl

b) koszty operacyjne oznaczajà
przede wszystkim dodatkowe
koszty produkcji.
Kwalifikowalne koszty inwestycji
mogà mieç postaç inwestycji w rzeczowe aktywa trwa∏e lub wartoÊci
niematerialne i prawne.
Pomoc operacyjna
na odnawialne êród∏a
energii
Pomoc operacyjna na produkcj´ energii ze êróde∏ odnawialnych mo˝e
byç uzasadniona w celu pokrycia
ró˝nicy mi´dzy kosztami produkcji
energii ze êróde∏ odnawialnych
a cenà rynkowà. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà przyznaç pomoc na
odnawialne êród∏a energii w opisany poni˝ej sposób.
Opcja 1:
a) Paƒstwa cz∏onkowskie mogà
przyznaç pomoc operacyjnà na
zrekompensowanie ró˝nicy mi´dzy kosztami produkcji energii
ze êróde∏ odnawialnych a cenà
rynkowà takiej energii. Pomoc
operacyjnà mo˝na wówczas
przyznaç do czasu pe∏nej amortyzacji zak∏adu zgodnie z przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci.
Wszelka dodatkowa energia
wytworzona przez elektrowni´
nie b´dzie si´ kwalifikowaç do
pomocy. Pomoc mo˝e jednak
równie˝ obejmowaç godziwy
zwrot z kapita∏u, jeÊli paƒstwa
cz∏onkowskie mogà wykazaç
jego niezb´dnoÊç w Êwietle
niewielkiej konkurencyjnoÊci
okreÊlonych odnawialnych êróde∏ energii.
b) OkreÊlajàc kwot´ pomocy operacyjnej, koszty produkcji
nale˝y pomniejszyç o wszelkà
pomoc inwestycyjnà przyznanà
danemu przedsi´biorstwu na
rzecz nowego zak∏adu.
c) Zg∏aszajàc Komisji programy
pomocy, paƒstwa cz∏onkowskie
muszà przedstawiç dok∏adne
mechanizmy wsparcia, a zw∏asz-

cza metody obliczania kwoty
pomocy.
d) W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci innych odnawialnych
êróde∏ energii, biomasa wià˝e
si´ ze stosunkowo niskimi kosztami inwestycyjnymi, ale wy˝szymi kosztami operacyjnymi.
Komisja b´dzie zatem otwarta
na pomoc operacyjnà przekraczajàcà kwot´ inwestycji w przypadku, gdy paƒstwa cz∏onkowskie mogà wykazaç, ˝e ∏àczne
koszty ponoszone przez przedsi´biorstwa po amortyzacji zak∏adu sà nadal wy˝sze ni˝ cena
rynkowa energii.
Opcja 2:
a) Paƒstwa cz∏onkowskie mogà
przyznaç pomoc na odnawialne
êród∏a energii, korzystajàc z mechanizmów rynkowych, takich
jak zielone certyfikaty czy przetargi. Programy te pozwalajà
wszystkim producentom energii
ze êróde∏ odnawialnych poÊrednio korzystaç z gwarantowanego
popytu na wytwarzanà przez
nich energi´ po cenie wy˝szej
ni˝ cena rynkowa energii z tradycyjnych êróde∏. Cena ww.
zielonych certyfikatów nie jest
ustalona z góry, ale zale˝y od
poda˝y i popytu.
b) W przypadkach, w których stanowià pomoc paƒstwa, programy te mogà byç zatwierdzane
przez Komisj´, jeÊli paƒstwa
cz∏onkowskie mogà wykazaç, ˝e
pomoc ma kluczowe znaczenie
dla zapewnienia rentownoÊci
odnawialnych êróde∏ energii,
o których mowa, w ostatecznym
rozrachunku nie prowadzi do
nadmiernej rekompensaty i nie
odwodzi producentów energii
ze êróde∏ odnawialnych od dà˝enia do coraz wi´kszej konkurencyjnoÊci. Komisja b´dzie
zatwierdzaç takie programy
pomocy jedynie na okres nieprzekraczajàcy dziesi´ciu lat. ■
Redakcja
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Porady prawne
Zwrot gminom utraconych podatków
Grunty po∏o˝one na obszarach
obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà
lub krajobrazowà, a tak˝e budynki
i budowle trwale zwiàzane z gruntem, s∏u˝àce bezpoÊrednio osiàganiu celów z zakresu ochrony
przyrody – po∏o˝one w parkach
narodowych oraz rezerwatach
przyrody sà zwolnione z podatku
od nieruchomoÊci.

zaj´tych na cele prowadzonych
badaƒ i prac rozwojowych
– jednostkom samorzàdu terytorialnego przys∏uguje z bud˝etu
paƒstwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty opodatkowania, które podlegajà opodatkowaniu i nie sà z niego zwolnione na
podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

Podatek od nieruchomoÊci trafia do
kasy gmin, dlatego zwolnienie to
oznacza dla gmin, na terenie których
znajdujà si´ obszary obj´te ochronà,
zmniejszenie ich bud˝etów. Dla
gmin, które w znacznej cz´Êci sk∏adajà si´ z obszarów obj´tych ochronà,
mo˝e to oznaczaç nawet znaczne
uszczuplenie bud˝etu. Dlatego przewidziano mechanizm rekompensaty gminom utraconych dochodów.

Zwrot z WFOÂiGW

Problem ten reguluje Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu
utraconych przez gminy dochodów
z tytu∏u zwolnienia z podatku od
nieruchomoÊci w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz
przedsi´biorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego.

Z tytu∏u zwolnienia, o którym mowa
w pkt a), gminom przys∏uguje zwrot
utraconych dochodów ze Êrodków
wojewódzkich funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej.

Wniosek gminy o zwrot

✔

PAMI¢TAJ!

Zwrot gminom utraconego podatku
nast´puje na ich wniosek. Bez wniosku
gmina nie dostanie zwrotu. WysokoÊç
utraconych dochodów gmina musi
wykazaç we wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytu∏u zwolnienia
z podatku od nieruchomoÊci – wzór
wniosku na koƒcu niniejszego tekstu.

Wniosek taki gmina sk∏ada do w∏aÊciwego wojewody w terminie do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po roku,
w którym nastàpi∏o zwolnienie z podatku od nieruchomoÊci. We wniosku
gmina powinna wykazaç faktyczne

WZÓR
WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTU¸U ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOÂCI
W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSI¢BIORCÓW O STATUSIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
Skutki ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomoÊci, okreÊlonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z póên. zm.) za rok ......
Nazwa gminy
Nazwa powiatu
Nazwa województwa

WOJEWODA

Symbole (wg GUS)
WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GMINY

Wyszczególnienie

w okresie
od ......
do ......

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
od nieruchomoÊci

Kwota zwolnienia
w pe∏nych z∏otych
(kol. 3 x kol. 4)

1

2

3

4

5

I. PARKI NARODOWE
1) .......
a) grunty
b) budynki

Z tytu∏u zwolnienia od podatku
od nieruchomoÊci:
a) gruntów po∏o˝onych na obszarach
obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà
lub krajobrazowà, a tak˝e budynków i budowli trwale zwiàzanych z gruntem, s∏u˝àcych
bezpoÊrednio osiàganiu celów
z zakresu ochrony przyrody –
w parkach narodowych oraz
w rezerwatach przyrody, oraz
b) przedsi´biorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach okreÊlonych w ustawie o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci
innowacyjnej w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania
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c) budowle
2........
II. REZERWATY PRZYRODY
1) ......
a) grunty
b) budynki
c) budowle
2) ......
III. PRZEDSI¢BIORCY O STATUSIE
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO, w tym:
1......
a) grunty
b) budynki
c) budowle
2......
IV. OGÓ¸EM
(I+II+III)
..................................
(g∏ówny ksi´gowy/skarbnik)

.................................
(wójt, burmistrz,
prezydent miasta)

nr telefonu ...............
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..................................
(rok, miesiàc, dzieƒ)
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roczne skutki zwolnieƒ ustawowych,
wynikajàce z decyzji oraz deklaracji
podatkowych, na dany rok podatkowy
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku,
za który sporzàdzany jest wniosek.
Gmina we wniosku wykazuje tak˝e:
1) podstaw´ opodatkowania podatkiem od nieruchomoÊci odr´bnie
dla gruntów, budynków i budowli,
które wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedzajàcego
rok, w którym sporzàdzany jest
wniosek, sà zwolnione z tego
podatku;
2) stawki podatku od nieruchomoÊci, ustalone przez rad´ gminy,
obowiàzujàce w roku, za który
sporzàdzany jest wniosek;
3) wysokoÊç utraconych dochodów,
ustalonà jako suma kwot wyliczonych odr´bnie dla gruntów, budynków i budowli na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Gmina mo˝e z∏o˝yç korekt´ wniosku
do dnia 31 maja roku nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o
zwolnienie.
Wniosek gminy
po terminie
Wniosek lub korekt´ wniosku
gmina mo˝e z∏o˝yç po terminie
w zwiàzku z korektà deklaracji podatkowej z∏o˝onej przez podatnika
oraz w zwiàzku z wydaniem nowej
decyzji przez organ podatkowy.

✔

WA˚NE!

Wniosek lub korekta wniosku podlegajà rozpatrzeniu w roku nast´pujàcym
po roku, w którym zosta∏y z∏o˝one.

W∏aÊciwy wojewoda sprawdza prawid∏owoÊç sporzàdzonych wniosków wy∏àcznie pod wzgl´dem
rachunkowym oraz formalnym.

Przekazanie pieni´dzy
gminom
W terminie do dnia 31 sierpnia roku
nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o zwolnienie, w∏aÊciwy wojewoda przekazuje na rachunek bud˝etu
gminy kwot´ Êrodków stanowiàcà
równowartoÊç wysokoÊci utraconych dochodów z tytu∏u zwolnieƒ.

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844 ze zmianami).
2. Rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytu∏u zwolnienia z podatku
od nieruchomoÊci w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz
przedsi´biorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2006 r.
Nr 33 poz. 229).
■

Micha∏ Kuliƒski

Porady prawne
Oddanie pojazdu do demonta˝u – zmiany w op∏atach
Od 1 stycznia 2007 r. osoby, które
oddajà do demonta˝u kompletne
auto, nie majà obowiàzku za nie
p∏aciç. Do koƒca 2006 r. stacje
demonta˝u mog∏y pobieraç op∏aty
za przyj´cie kompletnego wraku,
choç cz´sto tego nie robi∏y.

Od 1 stycznia 2007 r. wszed∏ w ˝ycie
tylko jeden przepis Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 25,
poz. 202 ze zm.). Na jego podstawie podmioty prowadzàce stacje
demonta˝u nie mogà pobieraç op∏at
za demonta˝ kompletnego samochodu, który by∏ zarejestrowany
w Polsce i nie zawiera∏ odpadów
pochodzàcych z innego auta. Stacje
i punkty nie majà obowiàzku przyjmowaç nieodp∏atnie samochodów
zarejestrowanych za granicà.
Do jakich pojazdów
stosuje si´ ustaw´
o recyklingu?
www.dashofer.pl

Ustaw´ o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji stosuje
si´ do samochodów kategorii M1
lub N1 (okreÊlonych w przepisach
o ruchu drogowym) oraz trójko∏owych pojazdów silnikowych, z wy∏àczeniem motocykli. Auta kategorii N1 to samochody do przewozu towarów, których dopuszczalna masa ca∏kowita nie przekracza 3,5 t. Natomiast auta kategorii
M1 to pojazdy osobowe mogàce
zabraç nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kierowcà.
Op∏aty
Stacje demonta˝u mogà pobieraç
op∏at´ za przyj´cie pojazdu niekompletnego, czyli takiego, którego
masa stanowi mniej ni˝ 90 proc.
kompletnego auta i który nie zawiera wszystkich istotnych elementów. W takim wypadku op∏ata nie
mo˝e przekraczaç 10 z∏ za ka˝dy
brakujàcy kilogram masy pojazdu.

✔

UWAGA!

Nie nale˝y myliç op∏at za demonta˝
z op∏atami za transport wraku.
Niektóre stacje demonta˝u pobierajà
za to op∏aty i nadal b´dà mia∏y prawo
tak robiç.

Je˝eli w∏aÊciciel pojazdu niekompletnego odmówi op∏aty, to prowadzàcy stacj´ demonta˝u nie ma obowiàzku przyjàç takiego auta.
Co to znaczy pojazd
kompletny?
Prowadzàcy punkt zbierania lub
stacj´ demonta˝u ma obowiàzek
przyjàç pojazd, który daje si´ zidentyfikowaç (jakie sà cechy identyfikacyjne, wskazuje art. 66 ust. 3a
pkt 1 Ustawy o ruchu drogowym).
Je˝eli auto jest kompletne, stacja
demonta˝u/punkt zbierania pojazdów ma obowiàzek przyjàç je nieodp∏atnie.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2007
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Pojazd kompletny powinien zawieraç istotne elementy pojazdu. Ich
list´ zawiera Rozporzàdzenie Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie listy istotnych elementów
pojazdu kompletnego z 2006 r.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 407).
Znalaz∏y si´ na niej: nadwozie
samonoÊne – oznaczone cechà identyfikacyjnà (w tym fotele, akumulator, ko∏a, zawieszenie przednie
i tylne, most nap´dowy, skrzynia
biegów, silnik, uk∏ady: hamulcowy,
kierowniczy, wydechowy, klimatyzacji, zasilania paliwem, ch∏odzenia,
elementy elektroniczne sterowania
uk∏adami, instalacja zasilania gazem
– jeÊli by∏a – poduszki powietrzne)

!

lub rama z kabinà albo nadwoziem
– oznaczone cechà identyfikacyjnà
(z takimi elementami, jak w przypadku nadwozia).
Nie wszystkie z tych elementów b´dà
istotne w ka˝dym samochodzie.
Niektóre z nich, np. mosty nap´dowe, katalizator, klimatyzacja,
elektroniczne sterowanie i instalacja gazowa, sà takimi elementami
tylko wtedy, gdy zosta∏y przewidziane przez producenta auta.
Przy pobieraniu op∏at za niekompletne pojazdy nie trzeba p∏aciç za
niekompletne wraki wozów policyjnych i stra˝ackich.

Konieczne zaÊwiadczenie
Po oddaniu pojazdu do demonta˝u/
punktu zbierania dana osoba powinna otrzymaç zaÊwiadczenie
o demonta˝u pojazdu. Dowód rejestracyjny i tablice, a tak˝e ew. karta
pojazdu b´dà tam uniewa˝nione.
Osoba taka ma obowiàzek w ciàgu
30 dni od przekazania auta do demonta˝u z∏o˝yç wniosek o wyrejestrowanie go. Je˝eli w dowodzie rejestracyjnym nie figuruje jako w∏aÊciciel auta, to okazuje tak˝e dokument
potwierdzajàcy w∏asnoÊç samochodu. JeÊli tego nie zrobi, ca∏y czas
naliczana b´dzie sk∏adka OC.
■
Paulina Grabowska

Temat numeru

Pomoc publiczna w ochronie Êrodowiska – omówienie zmian
Od poczàtku 2007 roku obowiàzujà zmienione zasady dotyczàce
pomocy publicznej na inwestycje
w ochronie Êrodowiska. 1 stycznia 2007 r. wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej
pomocy publicznej na niektóre
inwestycje w ochronie Êrodowiska. Rozporzàdzenie to ma obowiàzywaç do 31 grudnia 2013 r.
Stosowanie warunków udzielania
pomocy, okreÊlonych w niniejszym
rozporzàdzeniu, zwalnia z obowiàzku notyfikacji do Komisji Europejskiej projektu takiej pomocy.

Nowe rozporzàdzenie to zastàpi∏o
kilka poprzednio obowiàzujàcych rozporzàdzeƒ. Warto je wyraênie wymieniç, aby czytelnicy mieli pewnoÊç,
które przepisy ju˝ nie obowiàzujà.

✔

7)

8)

UWAGA!

Od maja 2007 przesta∏y obowiàzywaç nast´pujàce akty prawne i programy pomocowe ustanowione w tych
aktach pranych:
5) Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spra-
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6)

9)

wie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
inwestycje s∏u˝àce ograniczeniu
emisji lotnych zwiàzków organicznych (Dz.U. Nr 98, poz. 993 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1795).
Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje zwiàzane z odnawialnymi êród∏ami energii (Dz.U. Nr 98, poz. 996,
z 2005 r. Nr 214, poz. 1800 oraz
z 2006 r. Nr 52, poz. 380).
Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu
sk∏adowisk odpadów do wymagaƒ ochrony Êrodowiska (Dz.U.
Nr 102, poz. 1067 oraz z 2005 r.
Nr 214, poz. 1793).
Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
inwestycje s∏u˝àce poprawie jakoÊci
paliw i technologii silnikowych
(Dz.U. Nr 102, poz. 1068 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1796).
Rozporzàdzeniu Rady Ministrów

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2007

z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
inwestycje s∏u˝àce zastosowaniu
technologii zapewniajàcych czystszà i energooszcz´dnà produkcj´
oraz oszcz´dzanie surowców
(Dz.U. Nr 102, poz. 1069 oraz
z 2005 r. Nr 214, poz. 1798).

Wnioski z∏o˝one przed utratà wa˝noÊci rozporzàdzeƒ wymienionych
w ramce rozpatrywane sà ju˝ zgodnie z nowym, obecnie obowiàzujàcym rozporzàdzeniem.
Rodzaje inwestycji
kwalifikujàce si´
do pomocy
Rozporzàdzenie ustanawia program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na inwestycje w ochronie Êrodowiska:
1) s∏u˝àce dostosowaniu istniejàcych instalacji do wymogów
najlepszych dost´pnych technik,
w rozumieniu ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska,
2) s∏u˝àce ochronie wód przed
zanieczyszczeniem, w szczególnoÊci na dostosowanie do
www.dashofer.pl
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

wymogów ochrony Êrodowiska
instalacji, urzàdzeƒ i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci
podlegajàcych przepisom ustawy – Prawo wodne,
s∏u˝àce redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw, w szczególnoÊci na dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska
êróde∏ spalania paliw o mocy
od 50 MW,
dotyczàce gospodarki odpadami, w szczególnoÊci na realizacj´ inwestycji i programów
zwiàzanych z istniejàcymi
instalacjami, przyczyniajàcych
si´ do rozwiàzywania problemów odpadów przemys∏owych
lub niebezpiecznych zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach,
dotyczàce zaopatrzenia w wod´,
dotyczàce poprawy stanu bezpieczeƒstwa istniejàcych urzàdzeƒ wodnych,
s∏u˝àce poprawie jakoÊci paliw
i technologii silnikowych,
s∏u˝àce zastosowaniu technologii zapewniajàcych czystszà
i energooszcz´dnà produkcj´
oraz oszcz´dzaniu surowców,
dotyczàce odnawialnych êróde∏
energii,
s∏u˝àce ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków organicznych,
s∏u˝àce celom monitoringu zanieczyszczeƒ Êrodowiska,
zwiàzane ze sk∏adowaniem
odpadów,
s∏u˝àce zagospodarowaniu odpadów powsta∏ych w wyniku
demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji

lona na realizacj´ nowej inwestycji.

✔

WA˚NE!

Za nowà inwestycj´ uznaje si´:
1) inwestycj´ w Êrodki trwa∏e oraz
wartoÊci niematerialne i prawne
zwiàzane z tworzeniem nowego
przedsi´biorstwa, rozbudowà istniejàcego przedsi´biorstwa, dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa przez wprowadzanie nowych
dodatkowych produktów lub zasadniczà zmianà dotyczàcà procesu produkcyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie, lub
2) nabycie Êrodków trwa∏ych bezpoÊrednio zwiàzanych z przedsi´biorstwem, które zosta∏o zlikwidowane lub zosta∏oby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastàpi∏,
przy czym Êrodki nabywane sà
przez niezale˝nego inwestora.

Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
1) dotacji;
2) po˝yczek preferencyjnych;
3) preferencyjnych kredytów bankowych;
4) dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych;
5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

Pomoc na nowe
inwestycje

Po˝yczki i kredyty muszà byç
zabezpieczone w sposób gwarantujàcy zwrot pe∏nej kwoty po˝yczki
lub kredytu wraz z odsetkami, bioràc pod uwag´ ca∏kowità wartoÊç
wierzytelnoÊci oraz sytuacj´ finansowà przedsi´biorstwa.

Rozporzàdzenie przewiduje, ˝e
pomoc publiczna mo˝e byç udzie-

Pomoc mo˝e zostaç udzielona, je˝eli
przed rozpocz´ciem inwestycji:

1) zosta∏ z∏o˝ony wniosek o pomoc i
2) wnioskodawca uzyska∏ potwierdzenie drogà elektronicznà lub
pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje si´ do pomocy. Potwierdzenie jest wysy∏ane przez podmiot udzielajàcy pomocy, lub
inny podmiot przez niego upowa˝niony, w terminie do 30 dni
od daty wp∏ywu wniosku o pomoc. Jednak samo potwierdzenie nie stanowi podstawy do
roszczeƒ o przyznanie i wyp∏at´
pomocy.
Przez rozpocz´cie inwestycji wed∏ug
rozporzàdzenia nale˝y rozumieç
podj´cie robót budowlanych lub
z∏o˝enie pierwszego zobowiàzania
do zamówienia urzàdzeƒ, z wy∏àczeniem wst´pnych studiów wykonalnoÊci.
Dodatkowo w umowie stanowiàcej
podstaw´ udzielenia pomocy mikroprzedsi´biorca, ma∏y i Êredni przedsi´biorca muszà si´ zobowiàzaç do
zapewnienia u˝ytkowania inwestycji
przez okres co najmniej trzech lat,
a w przypadku innych przedsi´biorców – przez okres co najmniej pi´ciu lat od dnia jej przekazania do
u˝ytkowania.
■

§

Podstawa prawna:
1. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na
niektóre inwestycje w ochronie Êrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1795).
2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej
(Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402).

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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Finanse
Wytyczne w zakresie post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko dla przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych z krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowa∏o kolejny istotny
dokument dotyczàcy przygotowania przedsi´wzi´ç, które b´dà
wspó∏finansowane ze Êrodków
europejskich. Jest to projekt wytycznych w zakresie post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko dla przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych z krajowych i regionalnych programów
operacyjnych.

Celem wytycznych jest:
1) pomoc dla beneficjentów w zakresie szczegó∏owych kwestii
zwiàzanych z prowadzeniem
post´powania w zakresie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko
(OOÂ) dla projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków publicznych;
2) wyeliminowanie ewentualnych
b∏´dów, które mogà powstaç
w procedurze OOÂ, wynikajàcych z niew∏aÊciwego stosowania
prawa przez beneficjentów lub
organy ochrony Êrodowiska, stwarzajàcych zagro˝enie dla terminowej realizacji projektów lub niebezpieczeƒstwo uznania Êrodków
wydatkowanych na realizacj´
projektu za niekwalifikowane
ze wzgl´dów Êrodowiskowych.
W zwiàzku z finansowaniem przedsi´wzi´ç ze Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu UE i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów nale˝y
zapewniç, ˝e zosta∏y uwzgl´dnione
wszystkie elementy OOÂ wymagane
przez Dyrektyw´ OOÂ, Dyrektyw´
Siedliskowà i Dyrektyw´ Ptasià:
1) czy zosta∏a przeprowadzona
procedura tzw. „screeningu”
(zob. pkt C) przez odpowiednie
organy,
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2) czy treÊç raportu OOÂ odpowiada wymogom okreÊlonym
w art. 5 ust. 3 Dyrektywy OOÂ,
o ile raport OOÂ by∏ wymagany,
3) czy planowane przedsi´wzi´cie
zosta∏o skonsultowane z w∏aÊciwymi organami ochrony Êrodowiska – art. 6 ust. 1 Dyrektywy OOÂ,
4) czy konsultacje ze spo∏eczeƒstwem zosta∏y przeprowadzone
zgodnie z art. 6 ust. 2-6 Dyrektywy
OOÂ, o ile by∏y one wymagane,
5) czy przeprowadzono post´powanie OOÂ w kontekÊcie transgranicznym, o ile by∏o ono wymagane – art. 7 Dyrektywy
OOÂ,
6) wskazanie przez organ wydajàcy
decyzj´ w sprawie przedsi´wzi´cia, w jaki sposób uwagi
i informacje, o których mowa
w pkt 3 i 4, zgromadzone w toku
post´powania zosta∏y uwzgl´dnione przy wydawaniu tej decyzji bàdê informacja o braku
uwag lub wniosków – art. 8 i 9
Dyrektywy OOÂ,
7) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie mo˝e oddzia∏ywaç znaczàco
na gatunki i siedliska chronione
w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 i czy
w zwiàzku z mo˝liwoÊcià znaczàcego oddzia∏ywania zosta∏o
przeprowadzone stosowne post´powanie zgodnie z art. 6 ust. 3
Dyrektywy Siedliskowej.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Dyrektywy
OOÂ dla przedsi´wzi´ç okreÊlonych
w Aneksie I przeprowadzenie post´powania OOÂ jest obligatoryjne.
Odpowiednikiem przedmiotowego
przepisu w prawie polskim jest art. 51
ust. 1 pkt 1 PoÊ.
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Szczegó∏owa lista przedsi´wzi´ç
podlegajàcych z mocy prawa obowiàzkowi sporzàdzenia raportu zosta∏a okreÊlona w §2 Rozporzàdzenia OOÂ. Sà to tzw. przedsi´wzi´cia z grupy I.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 Dyrektywy
OOÂ w stosunku do przedsi´wzi´ç
okreÊlonych w Aneksie II nale˝y
dokonaç indywidualnej oceny, czy
nale˝y przeprowadziç post´powanie
OOÂ. Polskie przepisy ustanawiajà
w tym zakresie surowsze wymogi od
wspólnotowych i zgodnie z nimi post´powanie OOÂ jest przeprowadzane dla
ka˝dego przedsi´wzi´cia z tej grupy.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 PoÊ
przedsi´wzi´cia mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko mogà,
choç nie muszà, wymagaç sporzàdzenia raportu OOÂ. W∏aÊciwy
organ administracji, w procesie
tzw. „screeningu”, powinien na podstawie informacji o planowanym
przedsi´wzi´ciu do∏àczonych do
wniosku, których zakres okreÊla
art. 49 ust. 3 PoÊ, oraz po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwego organu ochrony
Êrodowiska i organu inspekcji sanitarnej dokonaç oceny w oparciu
o kryteria okreÊlone w §5 (z uwzgl´dnieniem §4) Rozporzàdzenia OOÂ
i w razie koniecznoÊci stwierdziç,
w drodze postanowienia, na które
przys∏uguje za˝alenie, obowiàzek
sporzàdzenia raportu OOÂ wraz
z okreÊleniem jego zakresu (tzw.
„scoping”) (art. 51 ust. 2 PoÊ). Sà to
tzw. przedsi´wzi´cia z grupy II.
Post´powanie w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko przeprowadza si´ równie˝ dla III grupy
przedsi´wzi´ç, do których zaliczone
sà inwestycje mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na obszary Natura 2000,
nieb´dàce przedsi´wzi´ciami mogàwww.dashofer.pl
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cymi znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko wymienionymi w Rozporzàdzeniu OOÂ (art. 46 ust. 1 pkt 2
PoÊ), a wymagajàcymi uzyskania jednej z decyzji okreÊlonych w art. 46
ust. 4 PoÊ lub dokonania zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 46 ust. 4a PoÊ.
Zakres raportu OOÂ, który beneficjenci muszà (przedsi´wzi´cia
z grupy I) bàdê mogà (przedsi´wzi´cia z grupy II) przedstawiç
organowi, zosta∏ okreÊlony w art. 52
PoÊ, który transponuje do ustawodawstwa polskiego wymagania
okreÊlone w art. 5 ust. 3 oraz Aneksie IV Dyrektywy OOÂ.
Zagro˝enia wynikajàce z nieprawid∏owego przeprowadzenia
post´powania OOÂ:
1) Prawid∏owe i rzetelne przygotowanie raportu OOÂ (o ile jest
on wymagany), a nast´pnie prawid∏owe przeprowadzenie post´powania OOÂ przez organ ma
na celu zminimalizowanie zagro˝eƒ w realizacji projektu wynikajàcych z mo˝liwoÊci:
➢ zaskar˝enia decyzji przez
strony post´powania,
➢ niedoszacowania kosztów,
które beneficjent b´dzie
musia∏ ponieÊç w zwiàzku
z wdra˝aniem rozwiàzaƒ
minimalizujàcych lub kompensujàcych oddzia∏ywanie
projektu na Êrodowisko,
➢ zakwestionowania wyników
post´powania OOÂ przez w∏aÊciwe instytucje krajowe lub
Komisj´ Europejskà i w konsekwencji odmowa przyznania
dofinansowania lub wstrzymanie finansowania projektu,

lub obowiàzek zwrotu Êrodków.
W celu zminimalizowania powy˝szych ryzyk wskazanych w pkt 11
wytycznych zaleca si´ beneficjentom:
1) Rzetelne przygotowanie danych
wst´pnych o planowanym przedsi´wzi´ciu, zgodnie z art. 49
ust. 3 PoÊ, które sà sk∏adane
razem z wnioskiem o wydanie
decyzji, dla przedsi´wzi´ç, dla
których sporzàdzenie raportu
OOÂ jest fakultatywne (przedsi´wzi´cia z grupy II).
2) Dla przedsi´wzi´ç, dla których
sporzàdzenie raportu OOÂ jest
obligatoryjne (przedsi´wzi´cia
z grupy I), wyst´powanie, w miar´
potrzeby, z zapytaniem o zakres
raportu w trybie art. 49 ust. 1 PoÊ
w szczególnoÊci tam, gdzie realizacja przedsi´wzi´cia mo˝e si´
wiàzaç ze znaczàcym oddzia∏ywaniem na obszary Natura 2000
(w przypadku mo˝liwoÊci wystàpienia oddzia∏ywania transgranicznego, wniesienie takiego
zapytania jest obligatoryjne).
3) W przypadku gdy raport OOÂ
jest wymagany, sporzàdzenie go
w sposób wyczerpujàcy, w oparciu o rzetelne dane, zgodnie ze
wszystkimi wymogami prawa
krajowego i wspólnotowego
oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez
w∏aÊciwe instytucje krajowe.
4) Wykorzystywanie wszelkich
uprawnieƒ stron, jakie przys∏ugujà im na podstawie PoÊ oraz
Kpa. Na podstawie art. 9 Kpa
organy administracji publicznej sà zobowiàzane do nale˝y-

tego i wyczerpujàcego informowania stron o okolicznoÊciach
faktycznych i prawnych, które
mogà mieç wp∏yw na ustalenie
ich praw i obowiàzków, b´dàcych przedmiotem post´powania administracyjnego.
W kolejnych rozdzia∏ach i za∏àcznikach omówione zosta∏y wszystkie
zagadnienia mogàce wp∏ynàç na
przebieg oceny projektu w punktu
widzenia oddzia∏ywania na Êrodowisko:
1) Procedura screeningu.
2) Procedura OOÂ.
3) „Dzielenie” projektów.
4) Post´powanie transgraniczne.
5) Realizacja przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na gatunki lub siedliska chronione w ramach sieci obszarów
NATURA 2000.
6) Dokumentowanie post´powania OOÂ na potrzeby wniosku
o dofinansowanie.
Za∏àczniki:
➢ Za∏àcznik Ia – formularz do
wniosku o dofinansowanie w zakresie OOÂ.
➢ Za∏àcznik Ib – zaÊwiadczenie
organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura
2000.
➢ Za∏àcznik II – instrukcja wype∏niania formularza do wniosku
o dofinansowanie w zakresie
OOÂ.
➢ Za∏àcznik III – lista sprawdzajàca poprawnoÊç wype∏nienia
formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOÂ. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Op∏aty za emisj´ spalin samochodowych
Przedsi´biorcy korzystajàcy ze
Êrodowiska przez u˝ywanie pojazdów rozliczajà si´ bez wzgl´du

www.dashofer.pl

na to, czy wykorzystujà w swojej
dzia∏alnoÊci samochody osobowe,
dostawcze, ci´˝arówki, autokary

czy maszyny nap´dzane benzynà,
gazem lub olejem nap´dowym.

Czytaj dalej →
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Obowiàzujàce akty
prawne
Za I pó∏rocze 2007 r. op∏aty b´dà
wy˝sze ni˝ w poprzednim pó∏roczu.
Obecnie obowiàzujàcym aktem
prawnym w zakresie obliczania stawek za emisj´ spalin samochodowych jest Rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r.
o op∏atach za korzystanie ze Êrodowiska. Zosta∏o ono zaktualizowane
Obwieszczeniem Ministra Ârodowiska zamieszczonym w Monitorze
Polskim z dnia 4 paêdziernika 2006 r.
(Monitor Polski Nr 71, poz. 714),
co oznacza, ˝e do obliczenia op∏at za
pierwsze pó∏rocze 2007 r. stosuje si´
stawki og∏oszone w obwieszczeniu.

W przypadku, gdy obwieszczenie
nie zawiera poszukiwanych danych
lub informacji, powinniÊmy si´gnàç
do ww. Rozporzàdzenia Rady Ministrów. Za spalanie paliw w silnikach
spalinowych – co najcz´Êciej podlega op∏acie – przedsi´biorcy zap∏acà
wi´cej ni˝ w 2006 r. – od kilkunastu groszy do ponad 4 z∏ za ton´
spalonego paliwa.
Sposób obliczania op∏aty
Rozporzàdzenie z dnia 20 grudnia
2005 r. okreÊla stawki zrycza∏towane w z∏otych za megagram
(czyli za ton´). Zazwyczaj jednak
dotyczy to faktur na hurtowy zakup
paliw. Na fakturach „detalicz-

nych” wystawianych kierowcom
„w trasie” takich informacji na ogó∏
nie ma. Przedsi´biorcy tankujà
benzyn´ czy olej w litrach i najcz´Êciej taki wskaênik znajduje si´
na fakturze.
W celu wyliczenia op∏aty nale˝y
wówczas przeliczyç litry na tony,
a do tego potrzebna jest znajomoÊç
g´stoÊci paliwa. W Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierajàcych informacje
i dane o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz o wysokoÊci nale˝nych op∏at i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
(Dz.U. Nr 252, poz. 2128) podane

Tabela 1. Stawki op∏at za gazy i py∏y z silników spalinowych w 2007 r.

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w z∏ za ton´
gazów wprowadzonych do powietrza
z jednostki spalonego paliwa
benzyna
silnikowa

gaz p∏ynny
propan-butan

olej
nap´dowy

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych pierwszy
raz do 30.06.1995 r.

57,66

37,58

16,31

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych pierwszy
raz po 30.06.1995 r.

13,21

16,17

9,22

3

Silniki w samochodach innych ni˝ osobowe o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych pierwszy raz
do 30.06.1995 r.

56,35

37,58

18,76

4

Silniki w samochodach innych ni˝ osobowe o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych pierwszy raz
po 30.06.1995 r.

14,43

18,75

9,94

5

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzajàcym
spe∏nianie wymagaƒ Euro 1

–

–

15,95

6

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzajàcym
spe∏nianie wymagaƒ Euro 2

–

–

14,33

7

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzajàcym
spe∏nianie wymagaƒ Euro 3

–

–

11,16

8

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzajàcego
spe∏nianie wymagaƒ Euro 1, 2 lub 3, z wyjàtkiem autobusów

77,02

–

40,41

9

Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzajàcego
spe∏nianie wymagaƒ Euro 1, 2 lub 3

–

–

46,12

10 Silniki w ciàgnikach rolniczych

–

–

30,51

11 Silniki w maszynach roboczych

200,98

–

35,65

12 Silniki w pojazdach szynowych

–

–

38,95

14
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sà oficjalne przeliczniki. Zgodnie
z nimi zu˝ycie paliwa podane
w jednostce obj´toÊci przelicza si´
na jednostk´ masy, przyjmujàc ˝e
g´stoÊç:
➢ benzyny silnikowej wynosi
0,755 kg/l,
➢ gazu p∏ynnego propanu-butanu
wynosi 0,5 kg/l,
➢ oleju nap´dowego wynosi
0,84 kg/l.
Rozliczeƒ nie trzeba dokumentowaç urz´dowi fakturami za paliwo
czy liczbà przejechanych kilometrów. Jednak takie dokumenty
nale˝y zachowaç w firmie i przy
ewentualnej kontroli umieç wyjaÊniç,
dlaczego ustalono takà, a nie innà
wysokoÊç op∏aty.
Stawki
Stawki rycza∏towe za spaliny
okreÊla tabela J Obwieszczenia
Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci stawek za korzystanie ze
Êrodowiska z dnia 4 paêdziernika
2006 r. Nale˝y pami´taç, ˝e stawki
op∏at dla poszczególnych pojazdów
zale˝à od rodzaju paliwa, a wi´c
w zale˝noÊci od tego, czy sà nap´dzane benzynà, gazem p∏ynnym,
olejem nap´dowym, jak równie˝
od rodzaju i wieku pojazdu.
Za spaliny aut osobowych zarejestrowanych przed 30 czerwca 1995 r.
stawki b´dà wy˝sze, ni˝ za spaliny
aut zarejestrowanych po tej dacie.
W przypadku pojazdów innych ni˝
osobowe, o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 tony, stawki b´dà
równie˝ wy˝sze. Inne stawki obowiàzujà dla ciàgników rolniczych,

?

maszyn roboczych i pojazdów szynowych.
Ni˝sze stawki
Istnieje mo˝liwoÊç p∏acenia ni˝szych
stawek przez w∏aÊcicieli du˝ych
pojazdów (ci´˝arowych i autobusów), ale tylko wtedy, gdy samochody spe∏niajà wymagania Euro 1,
2 lub 3. Potwierdzajàcym ten fakt
dokumentem jest wyciàg ze Êwiadectwa homologacji lub odpowiadajàcy mu dokument wystawiony
przez producenta albo upowa˝nionego przedstawiciela, natomiast
bez znaczenia jest fakt roku produkcji pojazdu.
Tabela J do obwieszczenia w sprawie wysokoÊci stawek za korzystanie ze Êrodowiska zawiera wskazanie, do jakiej grupy nale˝y pojazd
i ile trzeba zap∏aciç za ton´ zu˝ytego przez niego paliwa.
Ka˝dy liczy sam
Przedsi´biorca ustala op∏at´ samodzielnie zgodnie ze stawkami, które
obowiàzujà w danym okresie.
Wykazy trzeba sporzàdzaç i przesy∏aç marsza∏kowi i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska nawet wtedy, gdy firma
korzysta tylko z jednego auta i nie
ma obowiàzku wnoszenia op∏aty za
korzystanie ze Êrodowiska – czyli
gdy op∏ata nie przekracza 400 z∏
pó∏rocznie.
Kto uiszcza op∏at´?
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa
ochrony Êrodowiska za korzystanie

ze Êrodowiska p∏acà:
1) przedsi´biorcy w rozumieniu
Ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
2) jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcami,
Op∏aty ponoszà tak˝e:
1) prowadzàcy dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub
hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego,
2) osoby wykonujàce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki,
3) inne osoby fizyczne korzystajàce ze Êrodowiska, ale tylko
wtedy, gdy korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.
W przypadku uiszczania op∏at za
spaliny samochodowe, op∏at´ uiszcza korzystajàcy ze Êrodowiska,
czyli ten, na kogo wystawiona jest
faktura. Oznacza to, ˝e dla obowiàzku
op∏acania nie ma znaczenia, czy
pojazd jest w∏asnoÊcià uiszczajàcego op∏aty, czy jest leasingowany,
czy np. nale˝y do pracownika
Termin
Za korzystanie ze Êrodowiska przedsi´biorcy rozliczajà si´ dwa razy
w ciàgu roku:
➢ do koƒca lipca za pierwsze pó∏rocze,
➢ do koƒca stycznia nast´pnego
roku za drugie pó∏rocze roku
poprzedniego.
■
Paulina Grabowska

Pytania i odpowiedzi

" Jakie sà kary pieni´˝ne za niszczenie przyrody?
Przepisy ustawy o ochronie przyrody wprowadzajà nast´pujàce podstawy wymierzenia kary pieni´˝nej:
1) zniszczenie terenów zieleni
albo drzew lub krzewów spowowww.dashofer.pl

dowane niew∏aÊciwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz zastosowaniem

Êrodków chemicznych w sposób szkodliwy dla roÊlinnoÊci;
2) usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie spowodowane nie-
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w∏aÊciwà piel´gnacjà terenów
zieleni, zadrzewieƒ, drzew lub
krzewów.
Przes∏anki do wymierzania kar pieni´˝nych za niszczenie przyrody
majà dwojaki charakter: po pierwsze,
jest to brak wymaganego pozwolenia na usuni´cie drzewa lub krzewu,
po drugie – zniszczenie roÊlinnoÊci
spowodowane konkretnymi, wymienionymi wy˝ej dzia∏aniami.
WysokoÊç kary
WysokoÊç kary pieni´˝nej ustala
si´ na podstawie stawek op∏at za
drzewa i krzewy, okreÊlonych w rozporzàdzeniu ministra do spraw
Êrodowiska, z uwzgl´dnieniem
dwukrotnych stawek op∏at przewidzianych dla terenów uzdrowisk,
obszarów ochrony uzdrowiskowej,
terenów nieruchomoÊci wpisanych
do rejestru zabytków i terenów
zieleni. Kara pieni´˝na wynosi – co
do zasady – trzykrotnoÊç op∏aty.
WysokoÊç kary zale˝y zatem od
rodzaju i gatunku drzewa oraz
obwodu pnia, a w przypadku krzewów – od powierzchni pokrytej
krzewami.

✔

WA˚NE!

Wyjàtki od zasady, ˝e kara to trzykrotna op∏ata, sà nast´pujàce:
1) stawka kary za zniszczenie jednego
metra kwadratowego trawnika
wynosi 49,05 z∏, a kwietnika –
421,21 z∏;
2) stawk´ kary ustala si´ na podstawie informacji zebranych w toku
post´powania administracyjnego

i podwy˝sza si´ jà o 50% w przypadku, gdy ustalenie obwodu lub
gatunku zniszczonego lub usuni´tego bez zezwolenia drzewa
jest niemo˝liwe, z powodu wykarczowania pnia i braku k∏ody.

liç wielkoÊci powierzchni zniszczonych lub usuni´tych bez zezwolenia krzewów, z powodu usuni´cia
ga∏´zi i korzeni, powierzchni´
ustala si´ na podstawie informacji
zebranych w toku post´powania
administracyjnego.

Ustalenie wysokoÊci kary
Ustalajàc wysokoÊç nale˝nej kary,
organ mo˝e natknàç si´ na trudnoÊci zwiàzane z ustaleniem podstawy jej naliczenia z uwagi na
brak odpowiednich dowodów.
W przypadku braku mo˝liwoÊci
ustalenia obwodu zniszczonego lub
usuni´tego bez zezwolenia drzewa,
z powodu braku k∏ody, przepisy
zobowiàzujà organ do przyj´cia najmniejszego promienia pnia i pomniejszenia wyliczonego obwodu
o 10%. Z kolei, gdy nie mo˝na usta-

Kar´ pieni´˝nà wymierza, w drodze decyzji, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, a w odniesieniu
do nieruchomoÊci b´dàcych w∏asnoÊcià gminy – starosta. Termin p∏atnoÊci kary wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalajàca wysokoÊç kary sta∏a si´ ostateczna. Kara
nieuiszczona w wyznaczonym
terminie podlega, wraz z odsetkami
za zw∏ok´, przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
■

Wykaz zmian w prawie
Ochrona Êrodowiska – nowe akty prawne
Dz.U.07.136.962 og∏oszony dnia 31 lipca 2007 r.
Rada Ministrów – rozporzàdzenie z dnia 26 lipca 2007 r.
Wesz∏o w ˝ycie z dniem 31.07.2007 r.
Szczegó∏owe warunki przyznawania p∏atnoÊci do upraw roÊlin energetycznych
oraz wyznaczenie Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolujàcej te warunki.
Dz.U.07.120.828 og∏oszony dnia 5 lipca 2007 r.
Minister Ârodowiska – rozporzàdzenie z dnia 18 czerwca 2007 r.
Wesz∏o w ˝ycie z dniem 20.07.2007 r. Paragraf 7 pkt 2-4 wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r., paragraf 7 pkt 1, 5 i 6 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2013 r.
Sposób udost´pniania informacji o Êrodowisku.
Dz.U.07.120.827 og∏oszony dnia 5 lipca 2007 r.
Minister Ârodowiska – rozporzàdzenie z dnia 18 czerwca 2007 r.
Wzór publicznie dost´pnego wykazu danych o dokumentach zawierajàcych
informacje o Êrodowisku i jego ochronie.
Dz.U.07.120.826 og∏oszony dnia 5 lipca 2007 r.
Minister Ârodowiska – rozporzàdzenie z dnia 14 czerwca 2007 r.
Wesz∏o w ˝ycie z dniem 20.07.2007 r.
Dopuszczalne poziomy ha∏asu w Êrodowisku.
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