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Ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko
– zmiany w prawie
Przy wi´kszych inwestycjach
znaczne koszty, jakie musi ponieÊç
inwestor, wià˝à si´ z koniecznoÊcià
przeprowadzenia post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko. Zgodnie z Ustawà
– Prawo ochrony Êrodowiska (dalej
POÂ) przeprowadzenie post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko (OOÂ) wymagane jest dla przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç
na Êrodowisko. Post´powanie
w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko koƒczy si´ wydaniem decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach.

✔

WA˚NE!

19 sierpnia 2007 r. wesz∏a w ˝ycie
nowelizacja POÂ zmieniajàca niektóre
zasady przeprowadzania post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko.

O tym, dla których przedsi´wzi´ç nale˝y przeprowadziç OOÂ, rozstrzyga
do realizacji projektów (tak˝e tych
z zakresu ochrony Êrodowiska) jest
partnerstwo publiczno-prywatne.
Czy tak jest istotnie? Zagadnienie
to omawiamy w artykule, b´dàcym
tematem numeru.
Paƒstwa uwadze polecam równie˝
pozosta∏e artyku∏y, których tematyka w tym numerze jest wyjàtkowo bogata. Wierz´, ˝e treÊç
artyku∏ów oka˝e si´ dla Paƒstwa

POÂ i rozporzàdzenia wykonawcze,
a przede wszystkim Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia
rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko.
Przeprowadzenie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, a nast´pnie
wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach nast´puje przed
uzyskaniem:
1) decyzji o pozwoleniu na budow´
obiektu budowlanego,
2) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
3) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
4) decyzji o pozwoleniu na rozbiórk´ obiektów jàdrowych,
5) koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin,
interesujàca, a informacje w nich
zawarte b´dà pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Katarzyna Lubecka-Figiel
Redaktor odpowiedzialna
e-mail: lubecka@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 84

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2007

1

Nr 9/2007
6) koncesji na wydobywanie kopalin ze z∏ó˝,
7) koncesji na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz
sk∏adowanie odpadów w górotworze,
8) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzàdzeƒ wodnych,
9) decyzji ustalajàcej warunki prowadzenia robót polegajàcych
na regulacji wód oraz budowie
wa∏ów przeciwpowodziowych,
a tak˝e robót melioracyjnych,
odwodnieƒ budowlanych oraz
innych robót ziemnych zmieniajàcych stosunki wodne na
terenach o szczególnych wartoÊciach przyrodniczych,
10) decyzji o zatwierdzeniu projektu
scalenia lub wymiany gruntów,
11) decyzji o zmianie lasu na u˝ytek rolny,
12) decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady,
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej,
14) decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach – wydaje si´ tak˝e
przed dokonaniem zg∏oszenia
budowy lub wykonywania robót
budowlanych oraz zg∏oszenia
zmiany sposobu u˝ytkowania
obiektu budowlanego lub jego
cz´Êci.

✔

WA˚NE!

Wed∏ug zgodnego stanowiska doktryny katalog ww. decyzji jest bezspornie katalogiem zamkni´tym,
tzn. przeprowadzenie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko, a nast´pnie
wydanie decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach nast´puje tylko
przed uzyskaniem decyzji wymienionych w tym przepisie.

Organy ochrony
Êrodowiska
Od 1 stycznia 2008 r. organami
ochrony Êrodowiska b´dà:
1) wójt, burmistrz lub prezydent
miasta;
2) starosta;

2

3)
4)
5)
6)

sejmik województwa;
marsza∏ek województwa;
wojewoda;
minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska.

prezydenta miasta. W przypadku
przedsi´wzi´cia realizowanego
przez gmin´, dla którego organem
w∏aÊciwym do wydania decyzji

NASI STALI EKSPERCI:
Organem w∏aÊciwym do wydania
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach b´dzie:
1) wojewoda – w przypadku:
a) b´dàcych przedsi´wzi´ciami
mogàcymi znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:
– dróg,
– linii kolejowych,
– napowietrznych linii elektroenergetycznych,
– instalacji do przesy∏u ropy
naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników
wodnych;
b) przedsi´wzi´ç na terenach
zamkni´tych; w przypadku
przedsi´wzi´cia realizowanego w cz´Êci na terenie
zamkni´tym, równie˝ wojewoda jest w∏aÊciwym organem do wydania decyzji
o OOÂ dla ca∏ego przedsi´wzi´cia;
c) przedsi´wzi´ç realizowanych
na obszarach morskich;
d) zmiany lasu, niestanowiàcego w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;
2) starosta – w przypadku scalania,
wymiany lub podzia∏u gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji
Lasów Paƒstwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
na u˝ytek rolny;
4) wójt, burmistrz lub prezydent
miasta – w przypadku pozosta∏ych przedsi´wzi´ç.
Ustawa POÂ wprowadza domniemanie kompetencji wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta. Oznacza to,
˝e je˝eli ustawa nie zastrzega prawa
wydania decyzji o OOÂ do kompetencji innego organu, to jest to kompetencja w∏aÊnie wójta, burmistrza,
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o OOÂ jest wójt, burmistrz, przydent
miasta decyzj´ o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, na
którego obszarze w∏aÊciwoÊci przedsi´wzi´cie jest realizowane.
Przedsi´wzi´cia
w kilku gminach
Je˝eli przedsi´wzi´cie wykracza
poza obszar jednej gminy, decyzj´
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci znajduje si´ najwi´ksza cz´Êç terenu, na którym ma
byç realizowane to przedsi´wzi´cie,
w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub
prezydentami miast.
Ustawa nie definiuje, co nale˝y
rozumieç przez poj´cie „najwi´kszej cz´Êci terenu”. Problem, który
wójt, burmistrz czy prezydent jest
w∏aÊciwy do wydania decyzji o OOÂ,
mo˝e si´ pojawiç przy inwestycjach
liniowych typu rurociàgi, które
przebiegajà przez kilka, kilkanaÊcie
lub nawet kilkadziesiàt gmin. Nie
wiadomo, czy w takiej sytuacji „najwi´kszà cz´Êç terenu” nale˝y obliczaç wed∏ug d∏ugoÊci takiej inwestycji liniowej czy wed∏ug jej po-

wierzchni. OczywiÊcie zazwyczaj
najd∏u˝szy odcinek b´dzie jednoczeÊnie zajmowa∏ najwi´kszà powierzchni´. Jednak mo˝e byç te˝ inaczej.
W przypadku niektórych przedsi´wzi´ç o charakterze liniowym (w ich
ramach) jest przewidywana realizacja np. ró˝nego rodzaju stacji
przesy∏owych, przepompowni czy
zbiorników mogàcych zajmowaç
du˝à powierzchni´, ale mogàcych
jednoczeÊnie stanowiç niewielki
odcinek z punktu widzenia d∏ugoÊci
konkretnego przedsi´wzi´cia. Wydaje si´, ˝e w takiej sytuacji nale˝y
odwo∏aç si´ do postanowieƒ art. 21
§ 1 K.p.a., który przewiduje, ˝e
w sprawach dotyczàcych nieruchomoÊci o w∏aÊciwoÊci miejscowej
przesàdza miejsce jej po∏o˝enia,
a jeÊli jest ona po∏o˝ona na obszarze w∏aÊciwoÊci dwóch lub wi´cej
organów, to orzekanie nale˝y do
organu, na obszarze którego w∏aÊciwoÊci znajduje si´ wi´ksza cz´Êç
nieruchomoÊci.
Z powy˝szego wynika wi´c, ˝e
o w∏aÊciwoÊci miejscowej nie decyduje d∏ugoÊç, np. instalacji liniowej, ale jej powierzchnia. Dlatego
w ka˝dym indywidualnym przypadku
przedsi´wzi´cia realizowanego na
terenie wi´cej ni˝ jednej jednostki

podzia∏u administracyjnego, organ
administracji, do którego wp∏ynà∏
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach Êrodowiskowych,
powinien dokonaç ustaleƒ dotyczàcych powierzchni planowanego
zamierzenia, zgodnie z przedstawionymi wy˝ej regu∏ami.
Zmiany wprowadzone nowelizacjà
POÂ, które obowiàzujà od 19 sierpnia 2007 r., dotyczà tak˝e niektórych
elementów wniosku o przeprowadzenie OOÂ. O procedurze sk∏adania wniosku wraz z dodatkowà
dokumentacjà napiszemy w kolejnym numerze.
■
Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacji

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
ze zmianami).
2. Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko
oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ
zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu
o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami).

AktualnoÊci
Pomoc publiczna na inwestycje s∏u˝àce ochronie wód przed
zanieczyszczeniami – projekt rozporzàdzenia
Do konsultacji spo∏ecznych trafi∏
projekt Rozporzàdzania Ministra
Ârodowiska w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania
pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami
s∏u˝àcymi ochronie wód przed
zanieczyszczeniami.

Proponowany program pomocy
horyzontalnej mo˝e byç stosowany
wy∏àcznie w odniesieniu do inwestycji istniejàcych. Pomoc mo˝e byç
przeznaczona w szczególnoÊci na
www.dashofer.pl

dostosowanie do wymogów ochrony
Êrodowiska instalacji, urzàdzeƒ
i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci
podlegajàcych przepisom Ustawy –
Prawo wodne.
W ramach programu pomocowego wspierane b´dà:
➢ budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni lub podczyszczalni Êcieków,
➢ budowa, przebudowa lub rozbudowa systemów kanalizacji,
➢ budowa, przebudowa lub roz-

budowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsi´biorstwie dzia∏alnoÊci, w celu
osiàgni´cia wymaganych standardów jakoÊci odprowadzanych Êcieków.
Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
➢ dotacji,
➢ po˝yczek preferencyjnych,
➢ preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ dop∏at do oprocentowania pre-
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ferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych,
➢ cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek
lub preferencyjnych kredytów
bankowych.
Do kosztów inwestycji b´dà zaliczane koszty poniesione bezpoÊrednio na:
➢ prace przedrealizacyjne, w tym
niezb´dne studia, ekspertyzy,
koncepcje, projekty techniczne,
raport oddzia∏ywania na Êrodowisko i inwentaryzacj´ powykonawczà,
➢ nabycie gruntu i przygotowanie
placu budowy,
➢ nabycie lub wykonanie budowli

lub budynków,
➢ nabycie maszyn i urzàdzeƒ
wraz z kosztami transportu,
za∏adunku i wy∏adunku,
➢ roboty demonta˝owe, budowlano-monta˝owe oraz zwiàzane
z instalacjà i uruchomieniem
urzàdzeƒ oraz ca∏ego obiektu,
➢ obiekty i infrastruktur´ zwiàzane
z inwestycjà, w tym zaopatrzenie w wod´, energi´ elektrycznà,
ciep∏o, gaz oraz przy∏àczenie do
systemu odprowadzania Êcieków,
ogrodzenie, oÊwietlenie, zagospodarowanie terenu i strefy
ochronnej, urzàdzenia automatyki i sterowania, aparatur´ kontrolno-pomiarowà, zaplecze techniczne i laboratoryjne,

➢ nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych w formie:
patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
technologicznej lub z zakresu
organizacji i zarzàdzania, je˝eli
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
– b´dà wykorzystane wy∏àcznie w przedsi´biorstwie,
które otrzyma∏o pomoc,
– b´dà podlegaç amortyzacji,
– b´dà nabyte od osób trzecich
na warunkach rynkowych,
– b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorstwa, które otrzyma∏o
pomoc, i pozostanà w nim
przez co najmniej 5 lat.
■

AktualnoÊci
Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w 2008 roku
– projekt rozporzàdzenia
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
ukaza∏ si´ projekt obwieszczenia
Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska w 2008 roku.
W projekcie okreÊlone zosta∏y:

➢ górne stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska,

➢ jednostkowe stawki op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska.

2008 rok do stawek obowiàzujàcych
przedstawia tabela 1. Wszystkie
planowane stawki jednostkowe za
korzystanie ze Êrodowiska znajdujà
si´ na stronie www.mos.gov.pl.

Porównanie planowanych górnych
jednostkowych stawek op∏at na

■

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
Lp.

Przedmiot op∏aty

2007 r.

2008 r. (projekt)

1. Gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza

310,88 z∏/kg

313,99 z∏/kg

2. Substancje wprowadzane ze Êciekami do wód lub do ziemi

199,31 z∏/kg

201,30 z∏/kg

3. Wody ch∏odnicze

22,77 z∏/dm3

23,00 z∏/dm3

4. Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku

227,74 z∏/Mg

230,02 z∏/Mg

5. Pobór wody podziemnej

3,38 z∏/m3

3,41 z∏/m3

6. Pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej

1,75 z∏/m3

1,77 z∏/m3

7. Powierzchnia, z której odprowadzane sà Êcieki, o których mowa
w art. 3 pkt 38 lit. c Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony Êrodowiska

3,38 z∏/m2

3,41 z∏/m2

21,79 z∏

22,01 z∏

8. Za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu masy ryb innych ni˝ ∏ososiowate
lub innych organizmów wodnych w ciàgu cyklu produkcyjnego
w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile
zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska
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Porady prawne
Czy b´dzie mo˝na realizowaç inwestycje unijne na obszarach
Natura 2000?
Tempo wydawania 67 mld euro
z funduszy unijnych w du˝ym
stopniu zale˝y od dzia∏aƒ jednego resortu i wbrew pozorom
tym razem nie chodzi o resort
rozwoju regionalnego, a o Ministerstwo Ârodowiska. Je˝eli ten
resort nie przyspieszy wyznaczania obszarów ochrony siedlisk
zwierzàt oraz gniazd ptaków,
mo˝e dojÊç do opóênienia budowy
dróg, remontów na kolei i innych
inwestycji infrastrukturalnych.

Komisja Europejska nie b´dzie
dotowaç ˝adnych projektów, jeÊli
nie wiadomo, czy le˝à na obszarach
Natura 2000, czy te˝ nie. Ka˝de
paƒstwo Unii musi mieç spis tych
obszarów, ˝eby przy inwestowaniu
wiedzieç, na jakich obszarach wyst´pujà ograniczenia, a w razie potrzeby zrekompensowaç powsta∏e
tam straty. Polska ma obowiàzujàcy
spis obszarów chronionych. Jednak
Komisja Europejska otrzyma∏a od
organizacji ekologicznych odr´bny
spis (tzw. shadow list), który nie pokrywa si´ z rzàdowym dokumentem.
Na skutek dzia∏aƒ organizacji ekologicznych Komisja nie ma zaufania do dokumentu rzàdowego i kwes-

tionuje jego wiarygodnoÊç. Zatem
w przypadku ustalania, czy mo˝na
daç pieniàdze nie ma znaczenia
obecny stan prawny w Polsce, ale
to jaki powinien on byç zdaniem
Komisji Europejskiej. Takie stanowisko grozi tym, ˝e znaczna cz´Êç
inwestycji liniowych planowanych
na lata 2007-2013 (a to bardzo du˝a
cz´Êç wydatków z przewidywanych 67 mln euro) zostanie zablokowana, a w skrajnym przypadku
mo˝e to doprowadziç do nieotrzymania dofinansowania, poniewa˝ przy
takich inwestycjach trudno nadrobiç opóênienia i osiàgnàç wymagane przez KE wskaêniki w innych
ni˝ Êrodowiskowe obszarach.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wypracowa∏o kompromis, który
niewàtpliwie jest lepszy od dotychczasowych propozycji Ministerstwa
Ârodowiska, ale w rzeczywistoÊci
nie jest to rozwiàzanie problemu,
a jedynie odsuni´cie w czasie.
Kompromis ten pozwala kontynuowaç prace przygotowawcze, ale nie
pozwala pozyskaç ani jednego euro.
Do czasu rozstrzygni´cia wszystko
ma byç finansowane ze Êrodków
inwestorów krajowych.

Podobne dzia∏ania by∏y podejmowane równie˝ w poprzednim okresie finansowania – wiele opóênionych inwestycji to skutek takiej polityki odsuwania decyzji w czasie.
Odsuwanie takie tylko pozornie nie
grozi opóênieniami – brak bie˝àcej
p∏ynnoÊci, nie mówiàc o atmosferze niepewnoÊci co do losów cz´sto
bardzo du˝ych przedsi´wzi´ç, nie
wp∏ywa na dynamicznà realizacj´
dzia∏aƒ.
Niestety nie to jest najwi´kszym
zagro˝eniem. W wielu projektach,
podobnie jak w przypadku Rospudy,
grzechem pierworodnym jest nieuwzgl´dnienie wszystkich uwarunkowaƒ i brak rzetelnie sporzàdzonych analiz wariantów. W efekcie
mo˝na si´ spodziewaç, ˝e inwestorzy zostanà postawieni przed dylematem, czy braç pieniàdze i jednoczeÊnie wydawaç porównywalne
lub wi´ksze kwoty na rekompensowanie szkód na obszarach chronionych, czy zaczynaç inwestycje od
poczàtku – czyli rezygnowaç z pieni´dzy, które wydawa∏o si´, ˝e ju˝
prawie wydaliÊmy.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Informacja o Êrodowisku – obowiàzek publikacji w Internecie
20 lipca 2007 roku wesz∏y w ˝ycie
rozporzàdzenia dotyczàce przekazywania informacji o Êrodowisku:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru publicznie dost´pnego wykazu danych
o dokumentach zawierajàcych
informacje o Êrodowisku i jego
ochronie z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 827)
oraz Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska w sprawie sposobu

www.dashofer.pl

udost´pniania informacji o Êrodowisku z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).

Kto ma obowiàzek
publikacji danych
o Êrodowisku?

Obowiàzek podawania przez samorzàdy danych Êrodowiskowych wynika
z Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902). Od 29 grudnia 2006 r.
majà one obowiàzek prowadziç
w Internecie – w Biuletynie Informacji
Publicznej – dost´pne wykazy danych.

Dane o Êrodowisku majà obowiàzek publikowaç:
➢ administracja rzàdowa – centralna
i terenowa, czyli np. ministrowie,
wojewodowie, G∏ówny Urzàd
Statystyczny, dyrektorzy parków
narodowych czy powiatowego
inspektora sanitarnego;
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➢ jednostki samorzàdu terytorialnego, np. wójtowie, burmistrzowie czy starostowie;
➢ inne podmioty powo∏ane do wykonywania zadaƒ publicznych
dotyczàcych Êrodowiska i jego
ochrony, np. Lasy Paƒstwowe.
O czym nale˝y
informowaç na
stronach www?
Urz´dy majà obowiàzek zamieszczaç dane m.in. o:
➢ post´powaniach w sprawie ocen
oddzia∏ywania na Êrodowisko;
➢ prognozach oddzia∏ywania na
Êrodowisko;
➢ decyzjach o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach;
➢ raportach o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;
➢ pozwoleniach Êrodowiskowych
(w tym zintegrowanych);
➢ rejestrach substancji niebezpiecznych, znajdujàcych si´ w danym
rejonie;
➢ wynikach prac badawczych
i studialnych z zakresu ochrony
Êrodowiska;
➢ decyzjach o odroczeniu p∏atnoÊci, zmniejszeniu i umorzeniu
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska lub administracyjnych
karach pieni´˝nych.
Wystarczà linki
Na podstawie nowych rozporzàdzeƒ urz´dy majà obowiàzek udost´pniaç informacje o Êrodowisku
– powinny je zamieszczaç na
swoich stronach internetowych.
Dopuszczalna jest sytuacja, gdy na
portalach znajdà si´ tylko odnoÊniki/linki do stron, na których
mo˝na uzyskaç pe∏ne dane. Linki
mogà prowadziç np. do „Ekoportalu”, który zosta∏ stworzony w tym
celu przez Ministerstwo Ârodowiska. Na stronach Ekoportalu
urz´dy mogà umieszczaç informacje bezp∏atnie.

6

Wykazy kart
Wa˝nym elementem przekazywanych danych sà wykazy kart informacyjnych opisujàcych dokumenty
dotyczàce Êrodowiska wymagane
przepisami. Jedno z ww. rozporzàdzeƒ okreÊla nowe wzory obowiàzkowych kart. Istnieje dziewi´ç rodzajów formularzy. Wype∏nienie kart
nie jest jednak ∏atwe. Aby dokonaç
wpisu do Ekoportalu, osoba reprezentujàca urzàd powinna posiadaç
klucz szyfrujàcy, udost´pniany
przez Centrum Informacji o Ârodowisku. Obecnie w witrynie
Ekoportalu dane umieÊci∏o ok. 500
urz´dów, zarówno gminnych, jak
i wojewódzkich czy powiatowych.
Sposób udost´pniania
informacji
W nowym Rozporzàdzeniu w sprawie sposobu udost´pnienia informacji
o Êrodowisku okreÊlono minimalny
zakres udost´pnianych informacji,
form´ ich udost´pniania oraz cz´stotliwoÊç, z jakà trzeba aktualizowaç poszczególne informacje.
Chodzi w tym przypadku o dane
dotyczàce monitoringu Êrodowiska
okreÊlone art. 30 Prawa ochrony
Êrodowiska, o czym szczegó∏owo
piszemy w dalszej cz´Êci artyku∏u.
Co dok∏adnie zawierajà
rozporzàdzenia?
I) Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru publicznie dost´pnego wykazu
danych o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie z dnia
18 czerwca 2007 (Dz.U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 827 – wesz∏o w ˝ycie
20 lipca 2007 r.) okreÊla wzór
publicznie dost´pnego wykazu
danych o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie, zwanego
dalej „wykazem”. Wraz z wejÊciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc Rozporzàdze-
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nie Ministra Ârodowiska z dnia
17 czerwca 2003 r. w sprawie
okreÊlenia wzoru publicznie dost´pnego wykazu danych o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).
Rozporzàdzenie wskazuje, ˝e wykaz
sk∏ada si´:
1) z kart informacyjnych zawierajàcych dane umo˝liwiajàce wyszukiwanie i udost´pnianie dokumentów (wzór kart informacyjnych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia);
2) ze spisów kart informacyjnych.
Karty informacyjne
Dla ka˝dego dokumentu, o którym
dane zamieszczane sà w wykazie,
prowadzi si´ kart´ informacyjnà
wed∏ug wzoru dla danej kategorii
dokumentu, okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia – formularze A-H. Z kolei dla dokumentów,
o których dane mo˝na umieszczaç
w wykazie, prowadzi si´ karty informacyjne wed∏ug wzoru ustalonego
w za∏àczniku do rozporzàdzenia –
formularz l.
Dla kart informacyjnych, w ka˝dej
kategorii dokumentów, prowadzi
si´ spis kart informacyjnych zawierajàcy: numer kolejny karty w danym
roku, nazw´ i zakres przedmiotowy
dokumentu oraz dane podmiotu,
którego dokument dotyczy. W wykazie mo˝na dokonywaç poprawek
wy∏àcznie przez wpisanie poprawionej treÊci i daty poprawki oraz
imienia i nazwiska osoby dokonujàcej poprawki.
II) Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie sposobu
udost´pniania informacji o Êrodowisku z dnia 18 czerwca
2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 828 – wesz∏o w ˝ycie
20 lipca 2007 r.) okreÊla:
1) sposób udost´pniania informacji o Êrodowisku, o których
www.dashofer.pl
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mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska;
2) minimalny zakres udost´pnianych informacji;
3) form´ udost´pniania informacji o Êrodowisku;
4) cz´stotliwoÊç aktualizacji
udost´pnianych informacji.
Z dniem wejÊcia w ˝ycie powy˝szego rozporzàdzenia traci moc
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 1 paêdziernika 2002 r.
w sprawie sposobu udost´pniania
informacji o Êrodowisku (Dz.U.
Nr 176, poz. 1453).
Informacje, o których mowa w art. 30
ust. 1 Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska, udost´pnia si´ za poÊrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych. Informacje te z wy∏àczeniem informacji dotyczàcych
wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzonych w wojewódzkiej bazie danych, udost´pnia si´
w postaci:
1) przetworzonych wyników pomiarów;
2) rocznych ocen jakoÊci lub klasyfikacji sporzàdzonych za rok
poprzedni, wykonywanych zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) wieloletnich ocen jakoÊci lub
klasyfikacji okreÊlajàcych kierunki i dynamik´ zmian;

4) komentarzy, w tym metod zastosowanych przy wykonywaniu badaƒ i pomiarów oraz
ocen jakoÊci lub klasyfikacji.
Terminy przekazania
informacji
Informacje w postaci przetworzonych wyników pomiarów, o których
mowa w pkt 1, sà udost´pniane
w terminie jednego miesiàca od ich
przetworzenia, z zastrze˝eniem
wyników pomiarów poziomu substancji w powietrzu, udost´pnianych
w bazie danych zgodnie z terminami okreÊlonymi w za∏àczniku do
niniejszego rozporzàdzenia.
Informacje, o których mowa w pkt 2,
sà udost´pniane w terminie do szeÊciu miesi´cy od zakoƒczenia roku,
którego dotyczà.
Informacje, o których mowa w pkt 3
i 4, sà udost´pniane w terminie jednego miesiàca od ich opracowania.
Informacje dotyczàce wytwarzania
i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie
danych sà udost´pniane nie póêniej
ni˝ w terminie jednego miesiàca od
momentu przekazania ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
raportu wojewódzkiego.

Sposób udost´pnienia
danych
Informacje udost´pnia si´ w formie
zestawieƒ tabelarycznych, wykazów,
wykresów i zapisów tekstowych oraz
w formie graficznej, w tym w postaci
map tematycznych, niestanowiàcych
paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zastrze˝eniem § 10 ust. 2.
Informacje, o których mowa w art. 30
ust. 1 ustawy, aktualizuje si´ niezw∏ocznie po ich zgromadzeniu,
z tym, ˝e informacje dotyczàce wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej
bazie danych aktualizuje si´ co najmniej raz na pó∏ roku.
■
Paulina Grabowska
Aplikant Radcowski

§

Podstawa prawna:
1. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie wzoru publicznie dost´pnego wykazu danych o dokumentach
zawierajàcych informacje o Êrodowisku
i jego ochronie z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 827).
2. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie sposobu udost´pniania informacji o Êrodowisku z dnia 18 czerwca
2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).
3. Ustawy prawo ochrony Êrodowiska
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902).

Porady prawne
Wibracje w Êwietle przepisów prawa
Zarówno ha∏as, jak i wibracje powodujà wiele ujemnych skutków
dla jakoÊci ˝ycia i zdrowia cz∏owieka. Powodujà zaburzenia snu,
a ich szkodliwe dzia∏anie, kumulujàc
si´ w czasie, ma negatywny wp∏yw
na uk∏ady: naczyniowy, kostny i nerwowy cz∏owieka. Wibracje mogà
oddzia∏ywaç nie tylko na ludzi, ale
tak˝e na konstrukcje budynków,
powodujàc ich uszkodzenie.

osoby, które cierpià z powodu tej
ucià˝liwoÊci, znajdujà si´ w trudnej
sytuacji. Nie istniejà bowiem przepisy
prawne pozwalajàce skutecznie walczyç z takim stanem rzeczy. Polskie
przepisy nie zawierajà norm dla
poziomu wibracji wyst´pujàcych
na prywatnych posesjach.

W przypadku wyst´powania drgaƒ
w pobli˝u obiektów przemys∏owych

Prawo ochrony Êrodowiska nie zawiera szczegó∏owych przepisów
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Prawo ochrony
Êrodowiska a wibracje

dotyczàcych wyst´powania wibracji,
a nawet nie definiuje, co to sà
wibracje. W art. 72 ust. 1 pkt 6
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
znajduje si´ jedynie ogólnikowe
stwierdzenie, ˝e w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzgl´dnia si´ m.in. potrzeby ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony
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przed ha∏asem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi.
Kwestii wibracji nie precyzuje
równie˝ artyku∏ art. 184 ust. 2 pkt 4
ustawy dotyczàcy wydawania pozwoleƒ Êrodowiskowych dla firm.
Zgodnie z jego brzmieniem wniosek powinien zawieraç informacje
o rodzaju instalacji, stosowanych
urzàdzeniach i technologiach oraz
charakterystyk´ technicznà êróde∏
powstawania i miejsc emisji. Osoba,
która cierpi z powodu wibracji,
mo˝e zawiadomiç inspektorów
ochrony Êrodowiska. Majà oni
mo˝liwoÊç sprawdziç, czy dana
fabryka nie przekracza dopuszczalnych norm, ale w zakresie ha∏asu –
je˝eli to ha∏as jest przyczynà lub
wyst´puje ∏àcznie z wibracjami,
inspektorzy mogà nak∏adaç kary w
tym zakresie na podmioty, które
przekraczajà dopuszczalne normy.
Uprawnienia sanepidu
tylko na stanowiskach
pracy
Poniewa˝ nie istniejà ˝adne normy
prawne dotyczàce wibracji, nie
mo˝na liczyç, ˝e to Sanepid nie zajmie si´ problemem. Jedynie w przypadku drgaƒ wyst´pujàcych na stanowiskach pracy Inspekcja Sanitarna
wykona pomiar poziomu drgaƒ.

✔

WA˚NE!

Dla stanowisk pracy okreÊlone sà
progi dopuszczalnych nat´˝eƒ drgaƒ
w Rozporzàdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ
i nat´˝eƒ czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 217, poz. 1833) (dok∏adnie w za∏àczniku nr 2 cz. B do ww.
rozporzàdzenia).

Konwencja dotyczàca
wibracji w miejscu pracy
Od 2 grudnia 2005 r. obowiàzuje
w Polsce ratyfikowana w ca∏oÊci
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przez Polsk´ Konwencja Nr 148
Mi´dzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczàca ochrony pracowników przed zagro˝eniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami
powietrza, ha∏asem i wibracjami,
przyj´ta w Genewie dnia 20 czerwca
1977 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 66,
poz. 574). Umowa ta ma zastosowanie do wszystkich ga∏´zi dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dla celów stosowania tej Konwencji okreÊlenie
„wibracje” oznacza wszelkie przenoszone na cia∏o ludzkie przez cia∏a
sta∏e drgania szkodliwe dla zdrowia
lub niebezpieczne z innych wzgl´dów.
Na podstawie niniejszej konwencji
sygnatariusz, a wi´c równie˝ i Polska,
jest zobowiàzany do podejmowania niezb´dnych kroków przez
ustawodawstwo lub w ka˝dy inny
sposób zgodny z praktykà i warunkami krajowymi, z sankcjami
w∏àcznie, w celu zapewnienia wykonania postanowieƒ tej konwencji.
Wobec tego ustawodawstwo krajowe
ka˝dego paƒstwa, które przystàpi∏o
do konwencji (a wi´c teraz i Polski),
musi przewidywaç Êrodki, jakie
nale˝y podejmowaç w celu zapobiegania lub ograniczenia zagro˝eƒ
zawodowych w miejscu pracy
spowodowanych takimi elementami
Êrodowiska pracy jak zanieczyszczenie powietrza, ha∏as lub wibracje
oraz w celu ochrony pracowników
przed tymi zagro˝eniami.
Warunki praktycznej realizacji
rozwiàzaƒ przyj´tych w tym trybie
powinny byç ustalane przez wprowadzenie norm technicznych,
instrukcji praktycznych lub innymi
odpowiednimi metodami.
Za co odpowiedzialni
sà pracodawcy?
Pracodawcy sà odpowiedzialni za
wykonywanie przyj´tych rozwiàzaƒ, a pracownicy sà zobowiàzani
do przestrzegania przepisów bezpieczeƒstwa, majàcych na celu zapo-
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bieganie lub ograniczenie zagro˝eƒ
zawodowych w miejscu pracy spowodowanych zanieczyszczeniem
powietrza, ha∏asem i wibracjami oraz
ochron´ przed tymi zagro˝eniami.
Na podstawie konwencji w miar´
mo˝liwoÊci ka˝de zagro˝enie spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, ha∏asem lub wibracjami
w miejscu pracy b´dzie eliminowane:
➢ przez rozwiàzania techniczne
w nowych urzàdzeniach lub
w nowych procesach produkcyjnych w toku ich projektowania lub instalowania, albo przez
usprawnienia techniczne istniejàcych ju˝ urzàdzeƒ lub procesów produkcyjnych;
lub, je˝eli oka˝e si´ to niemo˝liwe:
➢ poprzez dodatkowe Êrodki o charakterze organizacyjnym.
Je˝eli Êrodki podj´te w ww. sposób
nie zmniejszà stopnia zanieczyszczenia powietrza, nie zredukujà
ha∏asu lub wibracji w miejscach
pracy do wyznaczonych granic dopuszczalnego nara˝enia, pracodawca
dostarczy i b´dzie utrzymywa∏
w dobrym stanie odpowiednie, indywidualne Êrodki ochrony. Pracodawca nie mo˝e wówczas zobowiàzywaç pracownika do wykonywania pracy bez indywidualnych
Êrodków ochronnych.
Uprawnienia inspektora
budowlanego
Kwestie wyst´powania wibracji nie
b´dà równie˝ rozpatrywane przez inspekcj´ nadzoru budowlanego. W razie
wyst´powania drgaƒ spowodowanych
przez maszyny stojàce w budynkach
inspektor nie ma obowiàzku zajàç
si´ sprawà. Inspektor mo˝e ewentualnie stwierdziç, czy w budynku mieszkalnym pojawi∏y si´ p´kni´cia i nakazaç zabezpieczyç obiekt.
Sàd
Mimo faktu, ˝e nie istniejà okreÊlone przepisy administracyjne, poszkodowany mo˝e zwróciç si´ do
www.dashofer.pl
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sàdu z pozwem przeciwko podmiotowi emitujàcemu wibracje. Nale˝y
powo∏aç si´ m.in. na art. 144 Kodeksu
cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem w∏aÊciciel nieruchomoÊci
powinien przy wykonywaniu swego
prawa powstrzymywaç si´ od dzia∏aƒ, które by zak∏óca∏y korzystanie
z nieruchomoÊci sàsiednich ponad
przeci´tnà miar´, wynikajàcà ze
spo∏eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoÊci i stosunków
miejscowych. Sprawa jest jednak
trudna do wygrania.
Instrumenty ekonomiczne
Metodà oddzia∏ywania ekonomicz-

!

nego w zakresie ochrony przed ha∏asem i wibracjami jest wspieranie
finansowe jednostek organizacyjnych i samorzàdów realizujàcych
inwestycje proekologiczne, polegajàce na budowie zabezpieczeƒ
przeciwha∏asowych. Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Ârodowiska
oraz fundusze wojewódzkie mogà
dysponowaç Êrodkami w zakresie
budowy ekranów akustycznych
przy trasach komunikacyjnych oraz
np. w zakresie modernizacji taboru
i infrastruktury komunikacji miejskiej. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e
dzia∏ania funduszy ekologicznych
w tym zakresie, w odniesieniu do potrzeb, sà bardzo skromne.
■

Paulina Grabowska
Aplikant radcowski

§ Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo ochrony Êrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
2. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej w sprawie najwy˝szych
dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833).
3. Konwencja Nr 148 Mi´dzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczàca ochrony
pracowników przed zagro˝eniami
zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, ha∏asem i wibracjami, przyj´ta
w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.
(Dz.U. z 2005 r., Nr 66, poz. 574).

Temat numeru

Zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i co dalej?
Zgodnie z krajowymi dokumentami strategicznymi i programowymi w najbli˝szych latach Polsk´
czeka znaczny wysi∏ek finansowy
zwiàzany z realizacjà zadaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska. Sporzàdzane szacunki niezb´dnych
nak∏adów inwestycyjnych cz´sto
ró˝nià si´, ale bezdyskusyjne jest,
˝e skala tych nak∏adów jest ogromna, szczególnie w zestawieniu
z obecnym poziomem wydatków
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

W projekcie Polityki Ekologicznej
Paƒstwa (PEP) ∏àczny koszt wykonania zadaƒ inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, obj´tych tà politykà
w okresie 2007-2014, oszacowano
na oko∏o 128,7 mld z∏ (w cenach
z 2005 r.), w tym na przedsi´wzi´cia
inwestycyjne 125,3 mld z∏. Z przedstawionych w PEP danych wynika,
˝e ok. 82% zapotrzebowania na Êrodki
finansowe dla realizacji celów polityki ekologicznej wià˝e si´ z koniecznoÊcià wdra˝ania postanowieƒ Traktatu Akcesyjnego.

✔

WA˚NE!

Dla realizacji za∏o˝onych w PEP
celów konieczny b´dzie znaczny
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wzrost strumienia finansowego
kierowanego na ochron´ Êrodowiska, co jest istotne ze wzgl´du na
fakt, ˝e w ostatnich latach zanotowano zmniejszenie nak∏adów na
ochron´ Êrodowiska.

Ârednioroczne nak∏ady inwestycyjne na ochron´ Êrodowiska i gospodark´ wodnà podawane przez GUS
w ostatnim czteroleciu 2001-2004
kszta∏towa∏y si´ w granicach od
6,5 mld z∏ do 7,5 mld z∏ (w 2004 r.
wynosi∏y 7,3 mld z∏) i by∏y zdecydowanie ni˝sze od nak∏adów potrzebnych na realizacj´ zadaƒ dotyczàcych wywiàzania si´ ze zobowiàzaƒ akcesyjnych i praktycznego
wdro˝enia przepisów ochrony Êrodowiska.
Zgodnie z zapisami PEP podstawowym êród∏em finansowania ochrony
Êrodowiska w nadchodzàcych latach
b´dà Êrodki w∏asne inwestorów.
Dotyczy to nie tylko przedsi´biorstw
prywatnych, ale tak˝e podmiotów
komunalnych i samorzàdów lokalnych, na których spoczywa obowiàzek wdro˝enia wymagaƒ wspólnotowych m.in. w zakresie gospodarki
wodno-Êciekowej oraz odpadowej.

Dalej w PEP mo˝na przeczytaç, ˝e
ze wzgl´du na ograniczonà wielkoÊç wsparcia ze êróde∏ funduszy
UE i z krajowych Êrodków publicznych, dla wdro˝enia wymagaƒ w tym
zakresie niezb´dne b´dzie stosowanie dodatkowo innych instrumentów, w tym szerszego ni˝ obecnie
wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu
dzia∏aƒ ochrony Êrodowiska w sektorze komunalnym.
W wielu dokumentach rzàdowych
ich autorzy, gdy wydatki nie bilansujà si´ z przychodami, jak mantr´
powtarzajà trzy s∏owa na liter´ „P”:
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
(PPP). Jednak nadzieje, ˝e wprowadzenie w 2005 roku ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym rozwià˝e w cudowny sposób problemy
finansowe wszystkich kas paƒstwowych i samorzàdowych okaza∏y si´
p∏onne. Na dzieƒ dzisiejszy efekty
ustawy sà mizerne.
W dokumentach Ministerstwa Gospodarki (resortu odpowiedzialnego
obecnie za Ustaw´ o partnerstwie
publiczno-prywatnym) mo˝na znaleêç stwierdzenie, ˝e ustawa ta
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mia∏a przede wszystkim rozszerzyç
mo˝liwoÊci wykonywania zadaƒ
publicznych przez wykorzystanie
kapita∏u prywatnego oraz poprawiç
jakoÊç wykonywania tych zadaƒ.
Jak piszà dalej autorzy, „poniewa˝
by∏ to pierwszy w Polsce akt prawny
poÊwi´cony problematyce takiego
partnerstwa, ustawa mia∏a spe∏niaç
tak˝e zadania informacyjne i edukacyjne, jej przepisy powinny
przybli˝aç potencjalnym u˝ytkownikom problematyk´ partnerstwa
publiczno-prywatnego, sugerowaç,
w jakim zakresie partnerstwo takie
mo˝e zostaç wykorzystane oraz
wskazywaç niektóre po˝àdane rozwiàzania.”
JeÊli chodzi o zadania edukacyjne,
trudno okreÊliç, czego nauczy∏a
ustawa, ale sam proces wprowadzania jej w ˝ycie by∏ skutecznym
narz´dziem zniech´cania do stosowania tego rozwiàzania legislacyjnego w praktyce. Wiele miesi´cy
trwa∏o oczekiwanie na akty wykonawcze, co sprawi∏o, ˝e przez wi´kszoÊç czasu ustawa by∏a martwym
zapisem. Po przyj´ciu rozporzàdzeƒ
(a w∏aÊciwie nawet przed) rozpoczà∏ si´ proces demonta˝u ca∏ego
systemu – wraz z projektami rozporzàdzeƒ zosta∏y wys∏ane sygna∏y, ˝e
i rozporzàdzenia i ustawa wkrótce
zostanie zmieniona.
Trudno si´ zatem dziwiç, ˝e analiza
MG pokaza∏a, ˝e „nie zawarto ani
jednej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani nawet nie
odnotowano ˝adnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do podpisania takiej umowy
w postaci choçby wszcz´cia post´powania zmierzajàcego do wy∏onienia partnera prywatnego. Ponadto
informacje o przyst´powaniu niektórych podmiotów do wykonywania analiz majàcych prowadziç do
podj´cia decyzji o zastosowaniu
takiego partnerstwa wskazujà, ˝e
znaczna cz´Êç tych analiz mo˝e dotyczyç przedsi´wzi´ç o takim zakresie,
którego ustawa z 2005 r. nie prze-
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widuje (np. zadaƒ o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej). Korzysta si´
w praktyce z innych typów umów,
a nawet rozpowszechnia si´ taka
swoista forma partnerstwa publiczno-prywatnego, jak koncesja na roboty
budowlane, która nie mieÊci si´ w
definicji partnerstwa zamieszczonej w obowiàzujàcej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.”
Na marginesie opisane zjawiska
potwierdzajà, ˝e tak naprawd´
˝adna ustawa nie by∏a potrzebna.
Obecnie odkr´cenie legislacyjnego
„sukcesu” wymaga wys∏ania jasnego,
czytelnego sygna∏u, ˝e PPP jest
w Polsce potrzebne i niestety wydaje
si´, ˝e paradoksalnie jedynà drogà
jest uchwalenie ustawy w nowej
wersji.
W ostatnich dniach lipca rzàd przyjà∏ projekt ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z zapisami, z towarzyszàcej
ustawie oceny skutków regulacji
stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego mo˝e przyczyniç si´ do
uzyskania oszcz´dnoÊci w wyniku
obni˝ki kosztów inwestycji i obni˝ki
kosztów Êwiadczenia us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej.

Przyjmujàc za∏o˝enia oparte na
doÊwiadczeniach, autorzy oceny
szacujà, ˝e roczna wartoÊç transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego b´dzie wynosiç
w naszym kraju 4-5 mld z∏, a oszcz´dnoÊci z tego tytu∏u dla finansów publicznych mogà osiàgnàç wartoÊç
oko∏o 400 mln z∏. Efekty te majà
byç osiàgni´te w ciàgu kilku lat.
Bioràc pod uwag´ wczeÊniejsze
doÊwiadczenia, mo˝na uznaç, ˝e te
stwierdzenia sà kolejnymi, optymistycznymi szacunkami bez pokrycia.
Z drugiej strony, jeÊli ustawa wesz∏aby w ˝ycie szybko, to wprowadzane przez nià rozwiàzania sta∏yby
si´ dost´pne w warunkach znacz-
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nego o˝ywienia gospodarczego.
JeÊli dodamy, ˝e w najbli˝szym
czasie b´dzie si´ utrzymywa∏ boom
inwestycyjny zwiàzany z wdra˝aniem systemu wydatkowania
funduszy europejskich na lata
2007-2013, szanse na stworzenie
powa˝nego rynku PPP w Polsce sà
znacznie wi´ksze ni˝ w 2005 roku.
Jednak, aby by∏o to mo˝liwe, potrzebne jest odmitologizowanie
procesu przygotowania inwestycji
realizowanych w formule PPP.
Jednym z zasadniczych nieporozumieƒ jest kwestia stopnia skomplikowania analiz zwiàzanych z przygotowaniem projektu. Od poczàtku
prac nad ustawà s∏ychaç by∏o g∏osy,
˝e zbyt skomplikowane analizy utrudnià lub uniemo˝liwià podejmowanie decyzji o PPP. Niestety nie
uda∏o si´ tej tezy zweryfikowaç
i twierdzenie, ˝e w∏aÊnie to by∏o
przyczynà niepowodzenia ustawy
nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistoÊci. Tak jak by∏o napisane
powy˝ej, podstawowà przyczynà
niepowodzenia ustawy by∏y wielomiesi´czne opóênienia z przyj´ciem
aktów wykonawczych, a póêniej
sygna∏y wysy∏ane przez decydentów,
˝e wkrótce b´dà nowe „cudowne”
rozwiàzania.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w przypadku
du˝ych projektów, a szczególnie
du˝ych projektów inwestycyjnych,
trudno mówiç o uproszczeniu analiz.
Po pierwsze zarówno w dotychczasowej ustawie, jak i w obecnym
projekcie nale˝y wykazaç wy˝szoÊç
proponowanego rozwiàzania nad
rozwiàzaniem bez strony prywatnej.
Zgodnie z projektem „partnerstwo
publiczno-prywatne mo˝e stanowiç
sposób realizacji przedsi´wzi´cia,
je˝eli przynosi to korzyÊci dla interesu publicznego. KorzyÊcià dla
interesu publicznego jest w szczególnoÊci stworzenie mo˝liwoÊci
wykonania zadania publicznego,
które bez partnerstwa publiczno-prywatnego nie mog∏oby zostaç wykonane, oszcz´dnoÊç w wydatkach
www.dashofer.pl
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podmiotu publicznego, podniesienie standardu Êwiadczonych us∏ug
lub zadaƒ, zwi´kszenie dost´pnoÊci
us∏ug, obni˝enie ucià˝liwoÊci dla
otoczenia, a tak˝e przej´cie ryzyka
przez partnera prywatnego.” Wskazanie tak wyspecyfikowanych
korzyÊci nie mo˝e mieç charakteru
deklaracji – wydatkujàc publiczny
grosz wypada przedstawiç realne
dane, aby udokumentowaç korzyÊci.
Takie dane wymagajà w∏aÊnie analiz – dog∏´bnych i kompleksowych.
Po drugie partner publiczny, aby
prowadziç interesy z rekinami finansowymi (a tacy w∏aÊnie dzia∏ajà na
rynku PPP, podobnie jak na innych
rynkach finansowych, chyba ˝e
chcemy znaleêç jakiegoÊ finansowego nieudacznika, tylko po co nam
taki partner), musi posiadaç w∏asne
analizy – uproszczenie oznacza
„ufne” oddanie si´ w r´ce partnera
prywatnego, a to ˝adnej ze stron
nie przyniesie nic dobrego w d∏ugiej perspektywie (a istotne projekty
PPP dziejà si´ w∏aÊnie w d∏ugiej
perspektywie).
Po trzecie zgodnie z deklaracjami
autorów ustawy „wdro˝enie partnerstwa publiczno-prywatnego powinno si´ przyczyniç do przyspieszenia procesów inwestycyjnych
i do finansowania projektów infrastrukturalnych z innych êróde∏ ni˝
tylko publiczne. Ponadto, koszt
realizacji projektu w ramach part-

nerstwa mo˝e byç znacznie ni˝szy
ni˝ w przypadku finansowania ze
Êrodków publicznych. Dzi´ki partnerstwu publiczno-prywatnemu
mo˝e zwi´kszyç si´ równie˝ wykorzystanie Êrodków unijnych, gdy˝
przewiduje si´ mo˝liwoÊç wspó∏finansowania przedsi´wzi´ç m.in.
z funduszy Unii Europejskiej.”
JeÊli chodzi o przedsi´wzi´cia wspó∏finansowane z funduszy europejskich, trudno liczyç na Êrodki z Brukseli, jeÊli nie opracuje si´ kompleksowo dokumentów przedinwestycyjnych, np. studium wykonalnoÊci
zgodnie ze standardami rynków
finansowych, zaczynajàcymi obowiàzywaç równie˝ w sektorze publicznym w Polsce.
Niestety powy˝sze kwestie nie sà
wcià˝ wystarczajàco jasne dla wielu
aktorów procesu przygotowania
projektów publicznych w Polsce.
Przede wszystkim brak jest nie tyle
mo˝e wiedzy, co odpowiedzialnoÊci u osób kreujàcych ten proces.
Zamiast przedstawiania trudnej
prawdy o zakresie niezb´dnej pracy
do wykonania, ∏atwiej jest snuç
wizje „prostych” rozwiàzaƒ. Niestety „proste” rozwiàzania sà dosyç
trudne do przepchni´cia od czasu,
gdy trzeba je przepychaç w Brukseli. Tam nie wystarczy powiedzieç, ˝e przecie˝ wiemy dobrze,
jak inwestycje zrealizowaç i ˝adne
NPV-a∏y i Cerery nie sà nam

potrzebne. Trzeba pokazaç dane.
OczywiÊcie w tym procesie wyst´pujà równie˝ biurokratyczne absurdy,
ale znaczna cz´Êç wymogów to
twarde, finansowe realia.
Zatem pierwszym krokiem w kierunku rozwiàzywania problemów
z brakiem dobrych projektów inwestycyjnych musi byç realizm przy
ich przygotowaniu, a to wymaga
równie˝ dobrze przygotowanej polityki informacyjnej rzàdu i samorzàdów w tym zakresie. Dotyczy to
równie˝, a mo˝e przede wszystkim,
projektów publicznych, realizowanych z partnerem prywatnym.
Zatem nie ma co ukrywaç, ˝e przygotowanie projektów, a szczególnie du˝ych projektów publicznych,
to ci´˝ka praca. Dotychczas brak
realizmu cz´sto prowadzi∏ do przygotowywania tych projektów na
szybko i po nocach – bo jeÊli to nic
trudnego, to nie ma potrzeby zapisywaç tego przygotowania w bud˝ecie i przypisywaç do takiego prostego zadania zbyt wielu osób.
W∏aÊciwie przekonanie do przedstawionej powy˝ej tezy nie powinno
byç trudne – wokó∏ mo˝na znaleêç
sporo przyk∏adów „prostych” projektów, które wcià˝ nie mogà si´
doczekaç realizacji. Miejmy nadziej´,
˝e przys∏owie o Polaku g∏upim
przed i po szkodzie straci wreszcie
kiedyÊ aktualnoÊç.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
O ile b´dzie dro˝sza woda?
W ostatnim czasie przybywa przes∏anek pozwalajàcych postawiç
tez´, ˝e wyrównanie poziomu cen
ró˝nych dóbr i us∏ug na obszarze powi´kszonej Unii Europejskiej mo˝e dokonaç si´ szybciej
ni˝ zak∏adaliÊmy jeszcze kilka czy
kilkanaÊcie miesi´cy temu. Mo˝na
powiedzieç, ˝e sam proces jest naturalny, a przyspieszenie tempa
wyrównywania te˝ stosunkowo
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∏atwo wyjaÊniç na gruncie teorii
ekonomii.

Jednak oprócz tych czynników,
które w sposób naturalny b´dà
prowadziç do ujednolicenia kosztów
i cen na terenie Unii Europejskiej,
mogà si´ pojawiç czynniki dodatkowo przyspieszajàce ten proces
w przypadku poszczególnych towarów i us∏ug. Do czynników, które

mogà doprowadziç do skokowego
wzrostu cen wody, mo˝na zaliczyç
przewidywane zmiany w obowiàzujàcych przepisach. Wystarczy
zatrzymaç si´ na jednym przyk∏adzie, aby udowodniç, ˝e wp∏yw regulacji prawnych na poziom cen wody
mo˝e byç trudny do przecenienia.
Przyk∏ad dotyczy przewidywanych
zmian Kodeksu cywilnego. W Sej-

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2007

11

Nr 9/2007
mie odby∏o si´ niedawno (5 lipca
br.) pierwsze czytanie rzàdowego
projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przewiduje m.in. wprowadzenie nowego ograniczonego
prawa rzeczowego w postaci s∏u˝ebnoÊci przesy∏u. Nowe przepisy uregulujà relacje mi´dzy w∏aÊcicielami nieruchomoÊci a przedsi´biorcami trudniàcymi si´ produkcjà
i przesy∏em energii elektrycznej,
ciep∏a, gazu, a tak˝e wody.
Zgodnie z nowymi regulacjami
przedsi´biorcy b´dà mogli dysponowaç trwa∏ym tytu∏em prawnym
do nieruchomoÊci, na których znajdujà si´ ich urzàdzenia przesy∏owe
– s∏u˝ebnoÊç przesy∏u – art. 3051
Kodeksu cywilnego:
„NieruchomoÊç mo˝na obcià˝yç na
rzecz przedsi´biorcy, który zamierza
wybudowaç lub którego w∏asnoÊç
stanowià urzàdzenia, o których mowa
w art. 49 § 1, prawem polegajàcym
na tym, ˝e przedsi´biorca mo˝e
korzystaç w oznaczonym zakresie
z nieruchomoÊci obcià˝onej, zgodnie z przeznaczeniem tych urzàdzeƒ (s∏u˝ebnoÊç przesy∏u).”
Wzmiankowany art. 49 § 1 w projekcie otrzyma∏ brzmienie:
„Urzàdzenia s∏u˝àce do doprowadzania lub odprowadzania p∏ynów,
pary, gazu, energii elektrycznej oraz
inne podobne urzàdzenia nie nale˝à
do cz´Êci sk∏adowych nieruchomoÊci,
je˝eli wchodzà w sk∏ad przedsi´biorstwa.”
Natomiast § 2 brzmi: „Osoba, która
ponios∏a koszty budowy urzàdzeƒ,
o których mowa w § 1, i jest ich
w∏aÊcicielem, mo˝e ˝àdaç, aby przedsi´biorca, który przy∏àczy∏ urzàdzenia do swojej sieci, naby∏ ich
w∏asnoÊç za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba ˝e w umowie
o przy∏àczenie strony postanowi∏y
inaczej. Z ˝àdaniem przeniesienia
w∏asnoÊci tych urzàdzeƒ mo˝e
wystàpiç tak˝e przedsi´biorca.”
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Natomiast obecni w∏aÊciciele nieruchomoÊci, a tak˝e ich nast´pcy
prawni, za znoszenie ucià˝liwoÊci
wyst´powania urzàdzeƒ przesy∏owych b´dà mogli otrzymaç nale˝ne
im wynagrodzenie. Zgodnie z projektem (art. 3052 K.c.) ustanowienie s∏u˝ebnoÊci przesy∏u b´dzie
mog∏o byç odp∏atne lub nie:
„Je˝eli w∏aÊciciel nieruchomoÊci
odmawia zawarcia umowy o ustanowienie s∏u˝ebnoÊci przesy∏u, a jest
ona konieczna dla w∏aÊciwego
korzystania z tych urzàdzeƒ, przedsi´biorca mo˝e ˝àdaç jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.”
Raczej ma∏o prawdopodobne jest,
aby w takiej sytuacji w∏aÊciciele
godzili si´ na nieodp∏atnà s∏u˝ebnoÊç. Zgodnie z art. 225-230 K.c.
ustanowienie s∏u˝ebnoÊci przesy∏u
nie pozbawi w∏aÊciciela roszczenia
o wynagrodzenie za bezumowne
korzystanie z gruntu przez przedsi´biorstwa w minionych latach.
Niebagatelne mogà byç te˝ koszty
ustanowienia s∏u˝ebnoÊci.
Zgodnie z regulacjami sektorowymi,
jeÊli przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne poniosà te koszty, to
niejako automatycznie umieszczà je
w taryfie, co oznacza w koƒcowym
efekcie wzrost cen wody. Wynika to
z zapisów Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków (tekst pierwotny: Dz.U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 747; tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858).
W art. 20.2. znajduje si´ zapis, ˝e
„przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreÊla taryf´ na
podstawie niezb´dnych przychodów”. I dalej w art. 20.4. „przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne ustalajà niezb´dne przychody,
o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci: koszty zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug, ponie-
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sione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie
ewidencji ksi´gowej, z uwzgl´dnieniem planowanych zmian tych
kosztów w roku obowiàzywania
taryfy (…)”.
Dodatkowe koszty, jakie b´dà
ponosiç przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne po wprowadzeniu zmian w kodeksie niewàtpliwie mieÊciç si´ b´dà w katalogu
kosztów zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug. Skala potencjalnych podwy˝ek b´dzie bardzo zró˝nicowana
w skali kraju i trudno jà dziÊ precyzyjnie oceniç.
W poszczególnych jednostkach
samorzàdu terytorialnego ró˝nie
rozwiàzywano dotychczas problemy zwiàzane z realizacjà urzàdzeƒ wodociàgowych na terenach
stanowiàcych w∏asnoÊç osób trzecich.
Ró˝na b´dzie zatem skala roszczeƒ.
Pewne jest natomiast, ˝e w niektórych gminach w kraju ju˝ obecnie
dla znacznej cz´Êci mieszkaƒców, ze
wzgl´du na niskie dochody, op∏aty
za wod´ i Êcieki stanowià znaczne
obcià˝enie bud˝etów domowych.
W analizach sektorowych przyjmuje
si´, ˝e poziom 3-5% dochodów do
dyspozycji jest poziomem akceptowalnym. Dalszy wzrost obcià˝eƒ
mo˝e prowadziç do k∏opotów ze
ÊciàgalnoÊcià lub redukcji zu˝ycia
wody poni˝ej poziomu gwarantujàcego bezpieczeƒstwo sanitarne.
Trudno oczywiÊcie za takie skutki
winiç autorów projektowanych
zmian legislacyjnych i upatrywaç
w nich przyczyn´ problemów spo∏ecznych, poniewa˝ z jednej strony
system prawny w kraju po dziesi´cioleciach bezprawia wymaga
wielu zmian, a z drugiej udzia∏ cen
wody i Êcieków w dochodach jest
efektem wielorakich zdarzeƒ. Jednak
niewàtpliwe coraz bardziej konieczne
staje si´ kompleksowe analizowanie sytuacji spo∏eczno-gospodarczej, poniewa˝ czasami trudno
przewidzieç poÊrednie skutki plawww.dashofer.pl
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nowanych zmian. Niestety w obecnej strukturze instytucji paƒstwo-

wych trudno dopatrzeç si´ podmiotu,
który móg∏by realizowaç takie

■

zadania.

Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Interes na odpadach – jaka jest przysz∏oÊç tego rynku?
Zgodnie z „Krajowym planem gospodarki odpadami 2010” przedsi´wzi´cia inwestycyjne zwiàzane
z tworzeniem regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi poch∏onà w latach
2007-2013 ponad 9,3 mld z∏otych.
Obecnie w analizach êróde∏ finansowania zadaƒ inwestycyjnych
najwi´kszà uwag´ przy przygotowywaniu programów na najbli˝sze lata przyciàgajà Êrodki unijne.
Nale˝y pami´taç, ˝e mimo znacznych i rosnàcych kwot z tego
êród∏a, jest to tylko cz´Êç Êrodków, które by∏y i b´dà przeznaczane na inwestycje w zakresie
gospodarki odpadowej.

Zgodnie z za∏o˝eniami „Krajowego
planu gospodarki odpadami 2010”
w pierwszym okresie 2007-2010
Êrodki europejskie b´dà stanowiç
nieca∏e 40% finansowania tych
zadaƒ, aby wzrosnàç do blisko 49%
w latach 2011-2013. Wraz ze wzrostem udzia∏u Êrodków europejskich
zmniejszy si´ znaczenie Êrodków
krajowych zarówno publicznych
(spadek z ponad 37% do nieca∏ych
26%), jak i prywatnych (z 23% do
22%). Mimo wzrostu znaczenia Êrodków europejskich kwoty konieczne
do wydania z krajowych Êrodków sà
znaczne – w ca∏ym okresie to blisko
5 mld z∏. Zatem, koncentrujàc si´
na systemie finansowania sektora
z Êrodków europejskich, nie mo˝na
zapominaç o tym, ˝e oprócz Êrodków
publicznych mamy do czynienia
z ogromnym rynkiem komercyjnym.
Przysz∏oÊç tego rynku w najwi´kszym stopniu zale˝y od tego, czy
polityka w odniesieniu do sektora
b´dzie konsekwentna. JeÊli planowane obecnie dzia∏ania b´dà realizowane konsekwentnie, mo˝na si´
www.dashofer.pl

spodziewaç, ˝e kapita∏ do sektora
b´dzie nap∏ywa∏.
W tej chwili kluczowà sprawà jest
to, jak ostatecznie zakoƒczà si´ planowane zmiany w systemie op∏at
za sk∏adowanie odpadów. Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
podwy˝sza stawki za sk∏adowanie
odpadów komunalnych.

✔

WA˚NE!

Za ton´ Êmieci z gospodarstw domowych, które trafià na wysypisko,
firmy wywozowe b´dà p∏aciç 75 z∏,
a nie 15 z∏, jak to jest obecnie.

Ministerstwo Ârodowiska, które
przygotowa∏o t´ zmian´, chce w ten
sposób zmusiç firmy zajmujàce si´
odbieraniem Êmieci z gospodarstw
domowych do poddawania odpadów segregacji i recyklingowi oraz
odzyskowi. Obecnie jest to stosowane w niewielkim stopniu. Sk∏adowanie jest najtaƒsze, dlatego oko∏o
96 proc. odpadów komunalnych
ulegajàcych biodegradacji trafia na
wysypiska. Nie sà one poddawane
przetwarzaniu lub odzyskowi, czego
wymaga zarówno potrzeba ochrony
Êrodowiska, jak i Unia Europejska.
Na paƒstwa cz∏onkowskie na∏o˝one
zosta∏y obowiàzki, wyznaczone
Dyrektywà Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
sk∏adowania odpadów (Dz. Urz.
L 182, z 16.07.1999, str. 1). Wymagajà one podj´cia zdecydowanych
dzia∏aƒ w zakresie stopniowego,
ale znaczàcego ograniczania iloÊci
odpadów komunalnych kierowanych na sk∏adowiska.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz art. 16a Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)
dozwolone b´dzie sk∏adowanie
nast´pujàcych iloÊci odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji – nie wi´cej ni˝:
1) 75% w 2010 r.,
2) 50% w 2013 r.,
3) 35% w 2020 r.
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Niestety ˝adne z dotychczas stosowanych zach´t i ograniczeƒ prawnych, np. wprowadzenie zakazów
dotyczàcych umieszczania okreÊlonego typu odpadów na sk∏adowiskach, nie przynios∏y wymiernego
efektu, co oznacza zdaniem autorów zmian, ˝e jedynie kompleksowe
podejÊcie, uwzgl´dniajàce instrumenty finansowe – w tym op∏aty –
jest w stanie w najbardziej odpowiedni sposób stymulowaç rynek.
JeÊli Ministerstwo Ârodowiska
przeforsuje ostatecznie znaczny
wzrost op∏at za sk∏adowanie odpadów komunalnych, to mo˝na si´ spodziewaç sporego ruchu w interesie.
Dotychczasowi „gracze” raczej
wypadnà z rynku. W niestabilnej
dotychczasowej sytuacji najlepiej
funkcjonowali inwestorzy nastawieni na szybki zwrot zainwestowanego kapita∏u. Z danych zamieszczonych w uzasadnieniu do rozporzàdzenia op∏atowego wynika, ˝e
dotychczasowà dzia∏alnoÊç mo˝na
okreÊliç jako gospodark´ rabunkowà.
Zgodnie z autorami uzasadnienia, cena przyj´cia odpadów na
sk∏adowiska powinna obejmowaç 7 zasadniczych sk∏adników:
1) koszt wynikajàcy bezpoÊrednio
z budowy sk∏adowiska (amortyzacja, obs∏uga kapita∏u);
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2) bezpoÊredni koszt eksploatacji
i utrzymania sk∏adowiska;
3) koszt przysz∏ej rekultywacji,
nadzoru i monitoringu poeksploatacyjnego;
4) koszt zabezpieczenia roszczeƒ;
5) op∏at´ za sk∏adowanie odpadów;
6) zysk zarzàdcy sk∏adowiska;
7) podatek VAT.
Autorzy uzasadnienia twierdzà, ˝e
aktualnie w cenie przyj´cia odpadów na sk∏adowisko uwzgl´dniane
sà zasadniczo cztery sk∏adniki kosztów, tj. okreÊlone w pkt 2, 5, 6 i 7,
cz´Êciowo uwzgl´dniany jest tak˝e
sk∏adnik okreÊlony w pkt 1. Nowe
sk∏adowiska, budowane w ostatnich
latach ze Êrodków publicznych,
z udzia∏em dotacji i kredytów,
w znacznej mierze uwzgl´dniajà
koszty sp∏aty i obs∏ugi zaciàgni´tych kredytów, niektóre tak˝e koszty
amortyzacji.
Na wielu sk∏adowiskach ceny przyj´cia odpadów sà ró˝nicowane w zale˝noÊci od iloÊci dostarczanych
odpadów przez poszczególnych
dostawców. Rabaty mogà si´gaç
nawet 50% ceny podstawowej,
ustalonej dla pojedynczych dostaw
odpadów. Nale˝y te˝ zauwa˝yç, ˝e
na sk∏adowiska przyjmowane sà
w ró˝nych iloÊciach tak˝e inne odpady
ni˝ zmieszane odpady komunalne.
Operatorzy sk∏adowisk stosujà polityk´ obni˝ania cen przyj´cia zmieszanych odpadów komunalnych
i wysokich cen za przyj´cie innych
odpadów (innych ni˝ komunalne),
co rekompensuje mniejsze zyski ze
sk∏adowania odpadów komunalnych.
Pozwala to na utrzymanie konkurencyjnych cen na zmieszane odpady
komunalne i mo˝liwoÊç pozyskania tych odpadów do sk∏adowania.
Takie dzia∏ania podejmowane sà
zw∏aszcza na tych obszarach, w których funkcjonuje obok siebie kilka
sk∏adowisk.
W uzasadnieniu pojawia si´ informacja, ˝e na zani˝anie cen przyj´-
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cia odpadów na sk∏adowiska majà
wp∏yw tak˝e dzia∏ania nielegalne,
polegajàce na zani˝aniu w sprawozdaniach do urz´dów marsza∏kowskich iloÊci przyjmowanych odpadów na sk∏adowiska, co pozwala na
unikni´cie cz´Êci op∏at za sk∏adowanie. Jest to mo˝liwe dlatego, ˝e
przewa˝ajàca cz´Êç sk∏adowisk
w dalszym ciàgu nie posiada wag
samochodowych, mimo obowiàzku
ich zainstalowania do koƒca 2005 r.,
a masa przyjmowanych odpadów
jest szacowana na podstawie obj´toÊci samochodów dostarczajàcych
odpady. Z wymienionych powodów
zró˝nicowanie cen przyj´cia zmieszanych odpadów komunalnych na
sk∏adowiska jest bardzo du˝e, a minimalne ceny wynoszà nawet poni˝ej
40 z∏/Mg.
Przeprowadzana w uzasadnieniu
analiza cen przyj´cia odpadów do
ró˝nych zak∏adów ich przetwarzania (mechanicznego, biologicznego,
mechaniczno-biologicznego i termicznego) w Polsce, ze wzgl´du na
znaczàce zró˝nicowanie wydajnoÊci
tych zak∏adów, nie daje mo˝liwoÊci
bezpoÊredniego porównania tych
cen.
WydajnoÊç krajowych zak∏adów
Êrednio kszta∏tuje si´ na poziomie:
1) 43-60 tys. mg/rok w przypadku
sortowni;
2) 10-22 tys. mg/rok w przypadku
kompostowni;
3) 22-60 tys. mg/rok w przypadku
zak∏adów mechaniczno-biologicznego przekszta∏cania;
4) 225-265 tys. mg/rok w przypadku
termicznego przekszta∏cania.
Oszacowane w uzasadnieniu Êrednie ceny przyj´cia odpadów do zak∏adów zajmujàcych si´ zagospodarowaniem odpadów w sposób
inny ni˝ sk∏adowanie to od 103 z∏/mg
w przypadku termicznego przekszta∏cania do 116 z∏/mg w przypadku
kompostowni. Ceny te sà znacznie
wy˝sze od Êrednich cen przyj´cia
odpadów na sk∏adowiska, co powo-
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duje, ˝e istniejàce zak∏ady mechanicznego, biologicznego, mechaniczno-biologicznego, a tak˝e termicznego przetwarzania odpadów
sà nie w pe∏ni obcià˝one odpadami,
co wià˝e si´ równie˝ ze wzrostem
ceny przyj´cia odpadów do zak∏adu.
Niektóre z tych zak∏adów, jako
deficytowe, sà subwencjonowane ze
Êrodków bud˝etowych lub z innych
dzia∏alnoÊci prowadzonych przez
ich u˝ytkowników i zarzàdców.
Trudno jednoznacznie stwierdziç,
czy determinacja przebijajàca ze
zdaƒ zawartych w uzasadnieniu do
rozporzàdzenia op∏atowego wystarczy, ˝eby prze∏amaç dotychczasowà bezw∏adnoÊç systemu. Wiele
lat, w ciàgu których wcià˝ by∏y sk∏adane zapewnienia, ˝e ju˝ wkrótce
system si´ zmieni, sk∏ania do
ostro˝noÊci. Jednak w wielu obszarach naszego ˝ycia mo˝emy zaobserwowaç bardzo szybkie i gwa∏towne
zmiany – cz´sto jest to skutek skumulowanych czynników zwiàzanych z w∏àczeniem si´ Polski
w struktury Unii Europejskiej. Nie
jesteÊmy ju˝ sobie sterem i okr´tem
– coraz cz´Êciej ró˝ne genialne pomys∏y trzeba korygowaç ze wzgl´du
na wypracowane wczeÊniej kompromisy uwzgl´dniajàce realne
mechanizmy finansowe, a nie partykularne interesy. Byç mo˝e te mechanizmy zacznà wspieraç inicjatywy,
które trzeba zrealizowaç.
Wydarzenia ostatnich dni Êwiadczà
o tym, ˝e rynek finansowy wierzy
w sukces planowanych dzia∏aƒ.
Odpady sta∏y si´ ostatnio tematem
poruszajàcym inwestorów gie∏dowych. W prasie finansowej mo˝na
znaleêç takie tytu∏y jak „Prezes
Kubica zarobi na Êmieciach”, czy
„Energia ze Êmieci”. Okazuje si´,
˝e jeden z funduszy inwestycyjnych
na ca∏ego wchodzi w interes odpadowy. Pierwszym krokiem jest
nabycie od Spó∏ki Energetycznej
Jastrz´bie udzia∏ów w spó∏ce Energia Eko I (za 742 tys.), powo∏anej
do realizacji projektu budowy instawww.dashofer.pl
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lacji do odzyskiwania energii z odpadów komunalnych i przemys∏owych. Docelowo (po podwy˝szeniu
kapita∏u) Foksal b´dzie kontrolowa∏
51,05 proc. udzia∏ów w kapitale
spó∏ki.
JednoczeÊnie zosta∏ podpisany list
intencyjny ze spó∏kà RATech
Polska, na mocy którego podmioty
b´dà wspó∏pracowaç przy realizacji
kolejnych obiektów przemys∏owych, produkujàcych energi´ z odpa-

dów komunalnych, przemys∏owych
i biomasy. NFI Foksal realizuje
zapowiedzianà kilka miesi´cy temu
podczas og∏oszenia planów fuzji ze
spó∏kà Zeneris strategi´ zdobycia
rynku spalania odpadów. Prezes
Foksal uwa˝a, ˝e tworzona grupa ma
du˝e szanse na przej´cie kontraktów na realizacj´ planowanych
w kilku miastach w Polsce spalarni.
Zgodnie z informacjami z jednego
z portali biznesowych pb.pl inwestorom spodoba∏ si´ wysyp informacji

dotyczàcych produkcji energii ze
Êmieci i na wyÊcigi wykupujà akcje.
Czy to tylko sezonowa moda, sposób
na podbicie cen akcji, czy d∏ugofalowa tendencja na rynku, dowiemy
si´ wkrótce. JeÊli w interes wejdà
powa˝ni gracze, to w miejsce „lobbingu” ma∏ych geszeftów pojawi
si´ stabilne wsparcie dla d∏ugofalowych przedsi´wzi´ç.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Nowe op∏aty za udost´pnianie informacji o Êrodowisku
5 czerwca 2007 r. wesz∏o w ˝ycie
nowe Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska w sprawie szczegó∏owych stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku.
W niniejszym artykule przeczytajà
Paƒstwo, gdzie obecnie powinniÊmy szukaç informacji o stawkach
op∏at i zwiàzanych z tym procederem czynnoÊci, a tak˝e o wysokoÊci op∏at, sposobach ich naliczania oraz terminach uiszczania.

Na podstawie Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z póên. zm.) organy administracji sà zobowiàzane udost´pniaç ka˝demu informacje o Êrodowisku i jego ochronie znajdujàce
si´ w ich posiadaniu lub które sà
dla nich przeznaczone. Pobiera si´
op∏aty za wyszukiwanie informacji,
sporzàdzanie kopii dokumentów lub
danych, przekszta∏canie informacji
w form´ wskazanà we wniosku
o udost´pnienie oraz za przesy∏anie
kopii dokumentów lub danych drogà
pocztowà.

✔
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WysokoÊç op∏at okreÊlajà: art. 24
Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
oraz nowe Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych stawek
op∏at za udost´pnianie informacji
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o Êrodowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania op∏at (Dz.U.
z 2007 r. Nr 114, poz. 788). Nie uiszcza si´ op∏at skarbowych.

Konieczny wniosek
W przypadku koniecznoÊci uzyskania informacji, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 Prawa ochrony
Êrodowiska, nale˝y z∏o˝yç pisemny
wniosek. Informacj´ niewymagajàcà wyszukiwania, która mo˝e byç
przekazana w formie ustnej, udost´pnia si´ bez pisemnego wniosku.
Kiedy organ ma
obowiàzek przekazaç
informacj´?
Termin za∏atwienia sprawy okreÊla
ustawa jako: „bez zb´dnej zw∏oki,
jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia otrzymania wniosku”.
Termin ten mo˝e jednak zostaç wyd∏u˝ony do 2 miesi´cy ze wzgl´du
na wysoki stopieƒ skomplikowania
sprawy.
Nowe op∏aty
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.

z 2007 r. Nr 114, poz. 788) okreÊla:
1) wysokoÊç op∏at za wyszukiwanie informacji, przekszta∏canie
informacji w form´ zawartà we
wniosku o udost´pnienie, sporzàdzanie kopii dokumentów
lub danych oraz ich przesy∏anie;
2) wspó∏czynniki
ró˝nicujàce
wysokoÊç op∏at;
3) sposób naliczania op∏at;
4) terminy i sposób uiszczania op∏at.

✔
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Wraz z wejÊciem w ˝ycie nowego
rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
25 lutego 2003 r. w sprawie stawek
op∏at za udost´pnianie informacji
o Êrodowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania op∏at (Dz.U. Nr 50,
poz. 435).

WysokoÊç op∏at
Op∏ata za wyszukiwanie informacji
wynosi 5 z∏, je˝eli wymaga wyszukania do dziesi´ciu dokumentów.
Ulega ona zwi´kszeniu o 0,50 z∏ za
ka˝dy kolejny dokument, je˝eli
informacja wymaga wyszukania
wi´cej ni˝ dziesi´ciu dokumentów.
Op∏aty za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4) wynoszà:
1) 0,30 z∏ za stron´ kopii czarnobia∏ej;
2) 3 z∏ za stron´ kopii kolorowej.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 9/2007

15

Nr 9/2007
Za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
1) 297 mm×420 mm (A3) pobiera
si´ op∏aty, o których mowa powy˝ej, mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 2;
2) 420 mm×594 mm (A2) pobiera
si´ op∏aty, o których mowa powy˝ej, mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 4;
3) 594 mm×841 mm (A1) pobiera
si´ op∏aty, o których mowa powy˝ej, mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 8;
4) 841 mm×1189 mm (A0) pobiera
si´ op∏aty, o których mowa powy˝ej, mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 16.
Za sporzàdzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki,
szkolnictwa i oÊwiaty pozaszkolnej pobiera si´ op∏aty, mno˝àc je przez wspó∏czynnik ró˝nicujàcy 0,5.

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na sk∏adowiska podziemne
(Dz. U. z dnia 11 wrzeÊnia 2007 r. Nr 163 poz. 1156 )
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu post´powania z odpadami medycznymi
(Dz. U. z dnia 8 wrzeÊnia 2007 r. Nr 162 poz. 1153)
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie urz´dów celnych w∏aÊciwych w sprawach mi´dzynarodowego
przemieszczania odpadów
(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Nr 155 poz. 1088)

1) 2 z∏ – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie
wydruku lub kserokopii;
2) 5 z∏ – w przypadku kopii dokumentów lub danych na noÊniku
elektronicznym dostarczonym
przez wnioskodawc´.
Kiedy uiszcza si´ op∏aty?

Za przekszta∏canie informacji w form´
zawartà we wniosku o udost´pnienie pobiera si´ op∏at´ nie wy˝szà
ni˝ 1,50 z∏ za ka˝dy informatyczny
noÊnik danych, natomiast za przestanie kopii dokumentów lub danych
drogà pocztowà pobiera si´ op∏at´,
jak za us∏ugi pocztowe zwi´kszonà o:

?

Op∏aty uiszcza si´ po jej ustaleniu,
przez wp∏at´ do kasy lub na rachunek bankowy w∏aÊciwego organu
administracji, zaÊ w przypadku
op∏aty za przesy∏k´ przy odbiorze
przesy∏ki.
■

Paulina Grabowska
Aplikant Radcowski

§ Podstawa prawna:
1. Art. 19 ust. 1-5, art. 20-24 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z póêniejszymi zmianami).
2. 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. z 2007 r. Nr 114, poz. 788).
3. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udost´pniania informacji o Êrodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).

Pytania i odpowiedzi
W jaki sposób mo˝na odwo∏aç si´ od decyzji odmownej udost´pnienia informacji o Êrodowisku?

W przypadku odmowy udost´pnienia informacji, w przypadkach okreÊlonych w Prawie ochrony Êrodowiska,
organ wydaje stosownà decyzj´
odmawiajàcà udost´pnienia wnioskowanych informacji. Od decyzji

odmawiajàcej udost´pnienia informacji przys∏uguje stronie prawo
wniesienia odwo∏ania do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego,
za poÊrednictwem Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska, w terminie 14 dni od

daty jej dor´czenia (odbioru).
Wi´cej informacji na temat udost´pniania informacji o Êrodowisku znalaz∏o si´ w powy˝szym
artykule na str.15-16.
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