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360 mln euro na projekty wodno-Êciekowe
dla Polski
Polska otrzyma∏a dodatkowo
360 mln euro na projekty wodno-Êciekowe. Nabór nowych projektów ruszy jeszcze przed kwietniem tego roku.

W ramach VI konkursu Programu
Infrastruktura i Ârodowisko (POIiÂ)
dla dzia∏ania 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej
15 tys. RLM o 15 projektów rozszerzono list´ rankingowà.
¸àczna kwota dofinansowania dla tych
projektów wynosi prawie 400 mln z∏.
Obecnie na liÊcie rankingowej dla
VI konkursu znajduje si´ 56 projektów, na ∏àcznà kwot´ dofinansowania ponad 2 mld z∏. Ogólnie na
projekty wodno-Êciekowe zosta∏o
podpisanych ju˝ niemal 200 umów
o ca∏kowitej wartoÊci dofinansowania z funduszy unijnych 11,4 mld z∏.

og∏osiç nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy
i modernizacji systemów kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni Êcieków komunalnych. Kwota przeznaczona na ten cel to ok. 600 mln z∏.
Dofinansowanie przeznaczone jest
dla gmin, ich zwiàzków oraz podmiotów realizujàcych zadania w∏asne
gminy w zakresie Êwiadczenia us∏ug
wodno-Êciekowych.
Rozszerzenie listy rankingowej oraz
og∏oszenie kolejnych konkursów
jest mo˝liwe, dzi´ki decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 21 grudnia
2011 r. Kwota unijnego dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Ârodowisko wzros∏a i przekroczy∏a kwot´ 5 mld euro.

✔

WA˚NE!

Dodatkowe Êrodki pozwolà finansowaç równie˝ nowe inwestycje.
W pierwszym kwartale tego roku
Ministerstwo Ârodowiska planuje

Sektor Êrodowiska otrzyma∏ blisko
360 mln euro na realizacj´ kolejnych
projektów wodno-Êciekowych oraz
50 mln euro na dofinansowanie dzia∏aƒ dostosowujàcych przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska.

Projekt rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnieƒ do emisji
zosta∏ omówiony w dziale Porady
prawne.

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´
pomocne w pracy.

Tematem numeru sà ekoinnowacje,
które stwarzajà nowe mo˝liwoÊci rozwoju biznesu, a przy okazji zmniejszajà zanieczyszczenie Êrodowiska.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w 2012 roku.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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Ârodki z Unii Europejskiej sà przeznaczane przede wszystkim na rozbudow´ infrastruktury przyczyniajàcej si´ do zmniejszenia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Temu celowi s∏u˝y m.in. budowa
kanalizacji, wodociàgów oraz
oczyszczalni Êcieków, unowoczeÊnienie starych sk∏adowisk odpadów,
budowa zak∏adów utylizacji odpadów, a tak˝e unowoczeÊnienie zak∏adów przemys∏owych.
Wspierane sà równie˝ dzia∏ania
zwiàzane bezpoÊrednio z ochronà

przyrody, np. ochrona siedlisk przyrodniczych, zachowanie ró˝norodnoÊci gatunkowej, edukacja ekologiczna promujàca postawy ekologiczne.
W wyniku realizacji projektów zostanie wybudowanych ponad 11 tys. km
sieci kanalizacji sanitarnej, do której pod∏àczonych zostanie ponad
milion osób. Wybudowanych lub
zmodernizowanych b´dzie równie˝
ponad 120 oczyszczalni Êcieków.
Dofinansowanie uzyska∏o tak˝e
ponad 20 przedsi´wzi´ç dotyczà-

cych gospodarki odpadami, kolejne
poddawane sà weryfikacji.
Finansowane sà równie˝ inwestycje
podejmowane przez przedsi´biorstwa, które majà za zadanie dostosowanie dotychczasowej dzia∏alnoÊci
do wymogów Êrodowiskowych,
a tak˝e przedsi´wzi´cia hydrotechniczne, których celem jest zapewnienie bezpieczeƒstwa powodziowego
w zlewniach najwi´kszych polskich
rzek.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Pieniàdze na audyty energetyczne i popraw´ energoch∏onnoÊci
Do 15 marca mo˝na sk∏adaç
wnioski do NFOÂiGW o dofinansowanie audytów energetycznych
i elektroenergetycznych w najbardziej energoch∏onnych przedsi´biorstwach (hutach, cementowniach, kopalniach) zu˝ywajàcych rocznie powy˝ej 50 GWh
elektrycznoÊci i ciep∏a ∏àcznie.

Nawet 23 lata mo˝e wynosiç zwrot
zainwestowanych w efektywnoÊç
energetycznà kosztów, szczególnie
w starszych, niemodernizowanych
jeszcze przedsi´biorstwach. Je˝eli
przedsi´biorca od razu nie zdecyduje si´ na realizacj´ kosztownych
inwestycji wskazanych w audycie,
po otrzymanej dotacji mo˝e przez-

naczyç jej równowartoÊç np. na
wymian´ ca∏ego oÊwietlenia na
energooszcz´dne.
Pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsi´biorstw rozwa˝ajàcych inwestowanie w energooszcz´dne rozwiàzania zakoƒczy∏ si´ 15 lutego.

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
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).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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Program „Efektywne wykorzystanie energii” zosta∏ stworzony jako
instrument strategiczny i d∏ugookresowy. Jego realizacja zaplanowana jest do 2015 roku, a ca∏kowity bud˝et wynosi 820 mln z∏.
Obecnie program Narodowego Funduszu przeznaczony jest dla pod-

miotów zu˝ywajàcych powy˝ej
50 GWh rocznie, czyli najbardziej
„energo˝ernych”. Mniejsze przedsi´biorstwa powinny sprawdziç,
czy w∏aÊciwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej (niezale˝ne od NFOÂiGW) nie oferujà
równie˝ finansowego wsparcia na

realizacj´ energooszcz´dnych inwestycji.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa mogà
te˝ ubiegaç si´ o podobne Êrodki
z linii kredytowej EBOR w bankach
komercyjnych.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Pieniàdze na gospodark´ odpadami i osadami Êciekowymi
NFOÂiGW przeznaczy 0,5 mld z∏otych na wsparcie nowego systemu
gospodarki odpadami. Przeka˝e
równie˝ 400 mln z∏otych na nowy
program zagospodarowania osadów Êciekowych w sposób inny
ni˝ sk∏adowanie.

Gospodarka odpadami
komunalnymi
Aby gminy mog∏y si´ przygotowaç
do przej´cia od przysz∏ego roku
odpowiedzialnoÊci za zbieranie
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy∏ 0,5 mld
z∏otych.
Ârodki te majà byç wykorzystane
m.in. na organizacj´ zbiórki i segregacji odpadów, zamykanie sk∏adowisk, szkolenia. Dodatkowo 1,1 mld z∏
w formie po˝yczki fundusz planuje
przekazaç samorzàdom na inwes-

tycje. Jest to kwota trzy razy wi´ksza
ni˝ w poprzednim roku.

wartoÊç wzroÊnie o 20%, gdy˝ cz´Êç
odpadów „znika” z rynku.

Pieniàdze sà potrzebne zw∏aszcza
dla gmin, które rozpoczynajà budow´
spalarni. Obecnie w pi´ciu miastach
trwajà przetargi o ∏àcznej wartoÊci
3 mld z∏. Jest to dopiero poczàtek.
Na dofinansowanie z funduszy unijnych zak∏adów termicznego i mechaniczno-biologicznego oczyszczania odpadów NFOÂiGW podpisa∏
w sumie 15 umów.

JeÊli nie poprawimy w Polsce gospodarki odpadami, to mogà zostaç
na∏o˝one na nas kary za zbyt ma∏y
post´p w dostosowaniu si´ do przepisów unijnych – ograniczenie sk∏adowania odpadów biodegradowalnych i zamkni´cie sk∏adowisk, które
nie spe∏niajà norm.

UE przekaza∏a Polsce 5 mld z∏ na
gospodark´ odpadami. Do wyp∏aty
zosta∏a jeszcze po∏owa tej kwoty.
NFOÂiGW zapewnia, ˝e wsparciem
zostanà obj´te tak˝e niezb´dne przedsi´wzi´cia, które nie mogà liczyç
na pieniàdze z Unii.

✔

WA˚NE!

5 mld – tak zosta∏ wyceniony rynek
odpadów komunalnych. Jednak szacuje si´, ˝e w przysz∏ym roku jego

Gospodarka osadami
Êciekowymi
Natomiast kwota 400 mln z∏ z funduszu zostanie przeznaczona na nowy
program zagospodarowania osadów
Êciekowych w sposób inny ni˝ sk∏adowanie. Dzi´ki tym pieniàdzom
majà powstaç m.in. nowe spalarnie
osadów. Nale˝y pami´taç, ˝e od przysz∏ego roku osady nie mogà ju˝ trafiaç na sk∏adowiska.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Rozpocz´cie sprzeda˝y pozwoleƒ na emisje CO2
Europejski Bank Inwestycyjny
(EIB) rozpoczà∏ sprzeda˝ 300 mln
pozwoleƒ na emisje CO2, stanowiàcych rezerw´ dla nowych
instalacji europejskiego systemu
handlu emisjami (ETS). W grudniu 2011 r. spieni´˝onych zosta∏o
pierwszych 12 000 000 uprawnieƒ,
które osiàgn´∏y wartoÊç sumarycznà 97 849 000 euro.

www.dashofer.pl

Kwota osiàgni´ta ze sprzeda˝y
uprawnieƒ do emisji zasili program NER 300, który finansuje
projekty demonstracyjne technologii wychwytywania dwutlenku
w´gla, sk∏adowania go pod ziemià
oraz projekty innowacyjnych technologii z zakresu energii odnawialnej.

Monetyzacja
Monetyzacja uprawnieƒ przebiega
dwuetapowo: w pierwszym etapie
ma zostaç sprzedanych 200 mln
uprawnieƒ, w drugim 100 mln.
Pierwsza transza ma zostaç wyprzedana w ciàgu 10 miesi´cy od przekazania przez Komisj´ Europejskà
300 mln uprawnieƒ do EIB, czyli
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do paêdziernika bie˝àcego roku.
Oznacza to, ˝e miesi´cznie powinno
byç sprzedawanych 20 mln uprawnieƒ. Rozpocz´cie sprzeda˝y drugiej
transzy b´dzie zale˝a∏o od powodzenia pierwszej cz´Êci operacji. Monetyzacja ma si´ zakoƒczyç przed 2013 r.,
w którym rozpoczyna si´ trzeci
okres rozliczeniowy EU ETS.

wych i EIB). Dziennie wyprzedawano od 200 000 do 1 100 000 uprawnieƒ. Ârednia cena za 1 uprawnienie
wynios∏a 8,15 euro.

Monetyzacja ma si´ odbywaç przynajmniej raz na dwa tygodnie, zaÊ EIB
zobowiàzany jest publikowaç miesi´czne podsumowania sprzeda˝y.

Po dostarczeniu 2 grudnia 2011 r.
przez KE 300 mln uprawnieƒ EIB
rozpoczà∏ sprzeda˝ 5 grudnia 2011 r.
i tego dnia przeznaczy∏ do wyprzeda˝y 850 000 uprawnieƒ, które
osiàgn´∏y wartoÊç 7 225 000 euro,
przy Êredniej cenie za 1 uprawnienie
8,50 euro. Monetyzacja odbywa∏a
si´ codziennie przez ca∏y miesiàc,
z wy∏àczeniem dni Êwiàtecznych
i weekendów.

W opublikowanym w styczniu grudniowym raporcie EIB informuje
o sprzeda˝y 12 000 000 uprawnieƒ
za kwot´ 97 849 000 euro (przed
potràceniem wydatków, op∏at rynko-

Najwy˝szà wartoÊç jednostkowego
uprawnienia zanotowano 20 grudnia 2011 r., kiedy wynios∏a ona
9,38 euro. Uprawnienia do emisji
za najni˝szà wartoÊç jednostkowà

✔

UWAGA!

7,46 euro sprzedano 14 grudnia
2011 r. Do 19 grudnia 2011 r. dziennie wyprzedawano po 850 000-1 100 000 uprawnieƒ. Od 20 grudnia
2011 r. dzienna pula wyprzedawanych uprawnieƒ wynosi∏a 200 000.

✔

UWAGA!

Program NER 300 dofinansuje do
50% kosztów kwalifikowanych 8 technologii CSS i 34 technologii demonstracyjnych energii odnawialnej.
Ka˝de z paƒstw UE mo˝e otrzymaç
dofinansowanie maksymalnie 3 z∏o˝onych projektów. W pierwszym
naborze, rozpocz´tym w listopadzie
2010 r., do EIB nap∏yn´∏o 78 propozycji.
KE poinformuje o wynikach naboru
w drugiej po∏owie br. Nabór przypominajàcy odb´dzie si´ w 2012 r. ■

Ma∏gorzata Nowak

Porady prawne
Projekt rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie sposobu
przeprowadzenia aukcji uprawnieƒ do emisji
Zgodnie z zapisami art. 39 Ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.
Nr 122, poz. 695) zosta∏ przygotowany projekt rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska w sprawie
sposobu przeprowadzenia aukcji
uprawnieƒ do emisji.

W projekcie zosta∏ okreÊlony szczegó∏owy sposób przeprowadzenia
aukcji uprawnieƒ do emisji, w tym
sposób ustalania liczby sesji aukcji,
wymagania dotyczàce rejestracji
i identyfikacji uczestników aukcji,
sposób okreÊlenia ceny minimalnej
oraz sposób wyznaczania ceny rozliczeniowej aukcji.
Podstawowe wymogi, jakie powinna spe∏niaç aukcja, to:
➢ zapewniç operatorom, a w szczególnoÊci wszystkim ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom obj´tym
EU ETS, swobodny, sprawiedliwy i równy dost´p do aukcji,

4

➢ zapewniç wszystkim uczestnikom
dost´p do tych samych informacji
i w tym samym czasie oraz zapobiec zak∏óceniu przebiegu aukcji
przez uczestników,
➢ zapewniç op∏acalnoÊç aukcji,
unikajàc zbytnich kosztów administracyjnych,
➢ zagwarantowaç ma∏ym emitentom dost´p do przydzia∏ów
uprawnieƒ.

towej platformie aukcyjnej dokonywana b´dzie przez Krajowy oÊrodek
bilansowania i zarzàdzania emisjami
na podstawie wniosku sk∏adanego
przez zainteresowany podmiot za
poÊrednictwem Êrodków komunikacji elektronicznej oraz uzyskanie
przez uczestnika aukcji loginu i has∏a
dost´pu do internetowej platformy
aukcyjnej.
Cena minimalna

Planowana aukcja jednej ceny z jednà
rundà licytacji stanowi najbardziej
efektywnà form´ prowadzenia aukcji,
zarówno z punktu widzenia uczestników aukcji, jak równie˝ prowadzàcego aukcj´. Wzgl´dy ekonomiczne
stanowià uzasadnienie dla ustanowienia maksymalnej liczby uprawnieƒ do emisji przewidzianych do
zbycia podczas jednej sesji aukcji
na poziomie 1 000 000.
Ka˝dy uczestnik aukcji b´dzie
musia∏ byç zarejestrowany. Rejestracja uczestnika aukcji w interne-
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Cena minimalna wyznacza taki poziom ceny, poni˝ej którego ˝adne
uprawnienie do emisji nie mo˝e byç
sprzedane na aukcji. Stanowi zatem
gwarancj´, ˝e uprawnienia do emisji
nie zostanà sprzedane poni˝ej ich
aktualnej wartoÊci. Potencjalny
uczestnik aukcji b´dzie móg∏ zakupiç uprawnienia do emisji tak˝e na
rynku wtórnym. Na aukcji b´dzie
si´ stara∏ kupiç uprawnienia do
emisji taniej, poniewa˝ zawsze ma
mo˝liwoÊç zakupu na rynku wtórnym, po bie˝àcej cenie.
www.dashofer.pl
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Transakcje, których
przedmiotem sà
uprawnienia do emisji
Transakcje, których przedmiotem
sà uprawnienia do emisji, sà przeprowadzane na rynkach zorganizowanych, czyli gie∏dach. Mogà to
byç transakcje charakteryzujàce si´
natychmiastowà (spot) lub terminowà
(futures) dostawà uprawnieƒ do
emisji. Do okreÊlenia ceny minimalnej powinna pos∏u˝yç Êrednia cena
uprawnieƒ do emisji z najbardziej
p∏ynnego rynku w Europie, czyli takiego, na którym wolumen uprawnieƒ
do emisji jest stosunkowo wysoki.
Zgodnie z projektem rozporzàdzenia wydaje si´, ˝e to nie Êrednia arytmetyczna, a Êrednia wa˝ona cena
uprawnieƒ do emisji powinna stanowiç podstaw´ do okreÊlenia ceny
minimalnej uprawnienia do emisji,
poniewa˝ uwzgl´dnia ona zmiennoÊç wolumenów uprawnieƒ do
emisji w danych dniach, co w lepiej
odzwierciedla realnà cen´ uprawnieƒ do emisji, wyg∏adzajàc przypadkowe wahania cen z zachowaniem
dominujàcej tendencji na rynku.
Okres dwóch tygodni, z którego

zostanie wyznaczona Êrednia wa˝ona cena uprawnienia do emisji,
wydaje si´ najlepiej odzwierciedlajàcym bie˝àcà sytuacj´ na rynku
uprawnieƒ do emisji.

✔

WA˚NE!

Cena rozliczeniowa aukcji b´dzie wyznaczana po zamkni´ciu sk∏adania
ofert w oparciu o uszeregowane oferty,
okreÊlajàce cen´ jednego uprawnienia do emisji oraz liczb´ uprawnieƒ
do emisji, jakà uczestnik aukcji chce
nabyç po tej cenie (od oferty zawierajàcej najwy˝szà cen´ do oferty
zawierajàcej najni˝szà cen´), w miejscu
przeci´cia krzywej zagregowanego
popytu z krzywà poda˝y (wskazujàcà
liczb´ uprawnieƒ do emisji, które
zosta∏y przeznaczone do zbycia podczas danej aukcji).

Handel uprawnieniami
do emisji w UE
Handel uprawnieniami do emisji
w UE odbywa si´ obecnie g∏ównie
na rynku wtórnym. Jedynie niektóre
paƒstwa cz∏onkowskie w obecnym
okresie handlu wprowadzi∏y mechanizmy sprzeda˝y uprawnieƒ w drodze aukcji, sà to m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Irlandia, W´gry.

Handel na rynku wtórnym od 2013 r.
b´dzie obejmowa∏ nast´pujàce formy
uprawnieƒ:
➢ uprawnienia przeniesione z II
okresu rozliczeniowego,
➢ uprawnienia nabyte na aukcji
w celu ich odsprzeda˝y,
➢ uprawnienia uzyskane w zwiàzku
z mo˝liwoÊcià zamiany w ramach
limitów niewykorzystanych jednostek CER/ERU.
Aukcja powinna byç z zasady
otwarta, przejrzysta zharmonizowana, niedyskryminujàca, przewidywalna (z góry ustalony kalendarz
aukcji), efektywna kosztowo (unikni´cie niepotrzebnych kosztów administracyjnych), równa dla wszystkich (dotyczy zw∏aszcza dost´pu
do informacji) oraz ∏atwo dost´pna
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
a tak˝e mniejszych emitentów obj´tych systemem EU ETS.
Minimum 50% pieni´dzy uzyskanych ze sprzeda˝y uprawnieƒ na
aukcjach przeznaczonych zostanie
na ochron´ Êrodowiska, o przeznaczeniu pozosta∏ej cz´Êci Êrodków zdecydujà poszczególne paƒstwa. ■
Anna Wojniak-Bieƒko

Porady prawne
Odszkodowanie przy nabywaniu nieruchomoÊci na cele
przeciwpowodziowe
Powtarzajàce si´ powodzie, które
zalewajà równie˝ tereny zurbanizowane i wykorzystywane gospodarczo, uwidoczni∏y, ˝e zarówno planowanie przestrzenne
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, jak i stan urzàdzeƒ
przeciwpowodziowych nie spe∏niajà swoich zadaƒ.

oko∏o 15 mld z∏. Sumy te pokaza∏y
po raz kolejny, ˝e niedostateczne
Êrodki na utrzymanie urzàdzeƒ
ochrony przeciwpowodziowej, w tym
budowli regulacyjnych, wa∏ów
przeciwpowodziowych, a tak˝e
niewystarczajàca iloÊç budowli,
b´dàcych urzàdzeniami czynnej
ochrony przed powodzià, powodujà
wysoki stopieƒ zagro˝enia.

Ustawa przeciwpowodziowa
Straty powodzi z 2010 r. oszacowano
na ponad 15 mld z∏otych. Straty
spowodowane powodziami w roku
1997 i 2001 oszacowano równie˝ na
www.dashofer.pl

Braki finansowe nie sà jednak jedynà
przyczynà zaniedbaƒ w zakresie
gospodarki przeciwpowodziowej.
Podstawowà przeszkodà dla osiàgni´cia zadowalajàcych efektów w tym

wzgl´dzie jest d∏ugi cykl przygotowania inwestycji, wynikajàcy
z koniecznoÊci pozyskiwania wielu
decyzji i opinii, a przede wszystkim z koniecznoÊci pozyskiwania
gruntów, co przek∏ada si´ na nieracjonalne, cz´sto wieloletnie, wyd∏u˝enie okresu ich realizacji.
Dotychczasowy stan urzàdzeƒ
przeciwpowodziowych oraz zwiàzanej z nimi infrastruktury nie pozwala∏ na minimalizowanie skutków
powodzi. Niszczejà budowle regulacyjne na rzekach, co pogarsza stan
bezpieczeƒstwa powodziowego.
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Istniejàce do tej pory wielozadaniowe
zbiorniki retencyjne magazynujà
oko∏o 6,5% obj´toÊci Êredniego rocznego odp∏ywu, przy mo˝liwoÊciach
(jakie dajà warunki fizyczno-geograficzne) zmagazynowania oko∏o 15%.
Szczególnie odczuwalne braki istniejà w zakresie retencji powodziowej.
Skutki takiego stanu rzeczy da∏y si´
po raz kolejny odczuç podczas powodzi w 2010 r.
Wyrazem dà˝enia do usprawnienia
ca∏ej polityki przestrzennej zwiàzanej z zapobieganiem powodziom
i skutkom powodzi jest przyj´ta 8 lipca
2010 r. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143,
poz. 963), która obowiàzuje od dnia
25 sierpnia 2010 r. – dalej „Ustawa
przeciwpowodziowa”.
Geneza ustawy
przeciwpowodziowej
G∏ównym celem Ustawy przeciwpowodziowej jest wprowadzenie do
systemu prawnego rozwiàzaƒ, które
pozwolà na uproszczenie oraz przyspieszenie prac zwiàzanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Ustawa przeciwpowodziowa ma
s∏u˝yç efektywnej realizacji zadaƒ
w zakresie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych przy wykorzystaniu uzyskanych
na ten cel Êrodków finansowych z UE
i organizacji mi´dzynarodowych.
Ustawa przeciwpowodziowa wprowadza dwie nowe definicje, tj.:
➢ Budowla przeciwpowodziowa
– rozumie si´ przez to kana∏y ulgi,
poldery przeciwpowodziowe,
stopnie wodne i zbiorniki retencyjne, posiadajàce retencj´ powodziowà, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wa∏y przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe,
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kierownice w ujÊciach rzek do
morza oraz budowle ochrony
przed powodzià morskà – wraz
z obiektami zwiàzanymi z nimi
funkcjonalnie.
➢ Inwestor – rozumie si´ przez to
regionalny zarzàd gospodarki
wodnej, urzàd morski, województwo, powiat, gmin´ lub partnera
prywatnego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(czyli przedsi´biorc´ lub przedsi´biorc´ zagranicznego) realizujàcych inwestycj´.
Decyzja o pozwoleniu
na realizacj´ inwestycji
Kluczowà instytucjà, jakà wprowadza Ustawa przeciwpowodziowa,
jest decyzja o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji. Jak stanowi art. 14
Ustawy przeciwpowodziowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji jest równoznaczne
z uzyskaniem decyzji o warunkach
zabudowy albo decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na budow´ w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo budowlane.

✔

WA˚NE!

Skutki prawne wydania decyzji o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji sà
zatem bardzo daleko idàce. Decyzjà
o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji
zatwierdza si´ podzia∏ nieruchomoÊci.
Linie rozgraniczajàce teren, ustalone
decyzjà o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji, stanowià linie podzia∏u
nieruchomoÊci.

Decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji stanowi podstaw´ do
dokonania wpisów w ksi´dze wieczystej oraz w katastrze nieruchomoÊci. NieruchomoÊci lub ich cz´Êci
stajà si´ z mocy prawa w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego z dniem,
w którym decyzja o pozwoleniu na
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realizacj´ inwestycji sta∏a si´ ostateczna (art. 19 Ustawy przeciwpowodziowej).
Decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji okreÊla termin odpowiednio wydania nieruchomoÊci albo
wydania nieruchomoÊci i opró˝nienia lokali oraz innych pomieszczeƒ
(art. 24 Ustawy przeciwpowodziowej).
Decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji stanowi podstaw´ do
wydania przez wojewod´ decyzji
o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu,
ustanowionego na nieruchomoÊci
przeznaczonej na inwestycj´, stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
albo jednostki samorzàdu terytorialnego.
Najem, dzier˝awa lub u˝yczenie
nieruchomoÊci przeznaczonej na
inwestycj´, stanowiàcej w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorialnego, wygasajà z up∏ywem 30 dni od dnia, w którym
decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji sta∏a si´ ostateczna.
Organ w∏aÊciwy
Ustawa przeciwpowodziowa ogranicza uprawnienia starostów w zakresie wyw∏aszczeƒ na cele realizacji inwestycji przeciwpowodziowych, a wi´kszoÊc kompetencji
powierza wojewodzie. Ustawa przeciwpowodziowa rozszerza zakres
kompetencji wojewody w sprawach
dotyczàcych m.in.:
1) wydawania pozwoleƒ na realizacj´ inwestycji przeciwpowodziowych (art. 4),
2) ustalanie wysokoÊci odszkodowaƒ za wyw∏aszczenie (ograniczenie) prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci (art. 20 ust. 2),
3) wydawania decyzji o wygaÊni´ciu trwa∏ego zarzàdu (art. 26)
oraz o przekazaniu w trwa∏y
zarzàd (art. 27).
4) wydawania decyzji o warunkach
wycinki drzew i krzewów oraz
ich uprzàtni´cia (art. 28 ust. 2).
www.dashofer.pl
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Decyzj´ o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji wydaje wojewoda na
wniosek inwestora. Inwestorem nie
mo˝e byç ka˝dy, ale zgodnie z art. 2
pkt 2 Ustawy przeciwpowodziowej
inwestorem mo˝e byç wy∏àcznie regionalny zarzàd gospodarki wodnej,
urzàd morski, województwo, powiat,
gmina lub partner prywatny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (czyli przedsi´biorca
lub przedsi´biorca zagraniczny).
W przypadku inwestycji realizowanej na obszarze dwóch lub wi´cej
województw, decyzj´ o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji wydaje
wojewoda, na którego obszarze
w∏aÊciwoÊci znajduje si´ najwi´ksza cz´Êç nieruchomoÊci przeznaczonych na realizacj´ inwestycji.

Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego z dniem, w którym
decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji sta∏a si´ ostateczna.
Z tytu∏u przeniesienia na rzecz Skarbu
Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego w∏asnoÊci nieruchomoÊci, w∏aÊcicielowi albo u˝ytkownikowi wieczystemu tej nieruchomoÊci przys∏uguje odszkodowanie,
w wysokoÊci uzgodnionej mi´dzy
inwestorem a dotychczasowym
w∏aÊcicielem, u˝ytkownikiem wieczystym lub osobà, której przys∏uguje ograniczone prawo rzeczowe
do nieruchomoÊci, od odpowiednio
Skarbu Paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje si´ w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci.

✔

WA˚NE!

Do post´powania w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego, ale tylko w zakresie, w jakim
Ustawa przeciwpowodziowa nie
wprowadza odmiennych regulacji.

Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji sta∏a si´ ostateczna,
strony nie dojdà do porozumienia
w sprawie odszkodowania, wysokoÊç
odszkodowania ustala wojewoda
w drodze decyzji.

Organem wy˝szego stopnia w stosunku do wojewody, w sprawach
o wydanie decyzji o pozwoleniu na
realizacj´ inwestycji jest minister
w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Na wydanie decyzji ustalajàcej wysokoÊç odszkodowania wojewoda
ma tylko 30 dni od dnia, w którym
up∏ynà∏ 2-miesi´czny termin, jaki
Ustawa przeciwpowodziowa przewiduje dla stron na uzgodnienie
odszkodowania.

Nabywanie nieruchomoÊci
w zwiàzku z realizacjà
inwestycji

Je˝eli na nieruchomoÊci lub prawie
u˝ytkowania wieczystego tej nieruchomoÊci zosta∏y ustanowione
ograniczone prawa rzeczowe (najem,
dzier˝awa), prawa te wygasajà
z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji
sta∏a si´ ostateczna.

Ustawa przeciwpowodziowa w art. 19
ust. 1 stanowi, ˝e decyzjà o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji zatwierdza si´ podzia∏ nieruchomoÊci,
a linie rozgraniczajàce teren, ustalone
decyzjà o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji, stanowià linie podzia∏u
nieruchomoÊci.
NieruchomoÊci lub ich cz´Êci niezb´dne do jej realizacji zostajà si´
z mocy prawa w∏asnoÊcià Skarbu
www.dashofer.pl

Równie˝ u˝ytkowanie wieczyste
ustanowione na nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji wygasa z dniem,
w którym decyzja o pozwoleniu na
realizacj´ inwestycji sta∏a si´ ostateczna.

Odszkodowanie przys∏uguje dotychczasowym w∏aÊcicielom nieruchomoÊci, u˝ytkownikom wieczystym
nieruchomoÊci oraz osobom, którym przys∏uguje do nieruchomoÊci
ograniczone prawo rzeczowe.
WysokoÊç odszkodowania
Ustawa przeciwpowodziowa stanowi, ˝e, co do zasady, do ustalenia
wysokoÊci i wyp∏acenia odszkodowania stosuje si´ odpowiednio
przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. JednoczeÊnie Ustawa
przeciwpowodziowa wprowadza
szereg modyfikacji w tym zakresie.
Wed∏ug Ustawy przeciwpowodziowej wysokoÊç odszkodowania ustala
si´ wed∏ug stanu nieruchomoÊci
w dniu wydania decyzji o pozwoleniu
na realizacj´ inwestycji przez organ
I instancji oraz wed∏ug wartoÊci tej
nieruchomoÊci z dnia, w którym
nast´puje ustalenie wysokoÊci odszkodowania. Je˝eli na nieruchomoÊciach lub na prawie u˝ytkowania wieczystego tych nieruchomoÊci sà ustanowione ograniczone
prawa rzeczowe, wysokoÊç odszkodowania przys∏ugujàcego dotychczasowemu w∏aÊcicielowi albo u˝ytkownikowi wieczystemu zmniejsza
si´ o kwot´ równà wartoÊci tych
praw.
Dodatkowe
odszkodowanie
Decyzja o pozwoleniu na realizacj´
inwestycji okreÊla termin odpowiednio wydania nieruchomoÊci albo
wydania nieruchomoÊci i opró˝nienia
lokali oraz innych pomieszczeƒ.
Je˝eli dotychczasowy w∏aÊciciel
albo u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci obj´tej decyzjà o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji,
odpowiednio, wyda t´ nieruchomoÊç
lub wyda nieruchomoÊç i opró˝ni
lokal oraz inne pomieszczenia niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia:
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1) dor´czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na
realizacj´ inwestycji, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalnoÊci,
2) dor´czenia postanowienia o nadaniu decyzji o pozwoleniu na
realizacj´ inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalnoÊci,
3) w którym decyzja o pozwoleniu
na realizacj´ inwestycji sta∏a
si´ ostateczna
– wysokoÊç odszkodowania powi´ksza si´ o kwot´ równà 5% wartoÊci
nieruchomoÊci lub wartoÊci prawa
u˝ytkowania wieczystego.
Je˝eli decyzja o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji dotyczy nieruchomoÊci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym albo budynkiem,
w którym zosta∏ wyodr´bniony lokal
mieszkalny, wysokoÊç odszkodowania powi´ksza si´ o kwot´ 10 000 z∏,
ale tylko, je˝eli to odszkodowanie
przys∏uguje dotychczasowemu w∏aÊcicielowi albo u˝ytkownikowi wieczystemu, zamieszka∏emu w tym
budynku albo lokalu.
WysokoÊç odszkodowania
Suma wysokoÊci przys∏ugujàcego
odszkodowania nie mo˝e przekroczyç wartoÊci nieruchomoÊci lub
wartoÊci prawa u˝ytkowania wieczystego. Do tak wyliczonego odszkodowania nie wlicza si´ ww. dodatkowego odszkodowania, tj. kwot
za wczeÊniejsze wydanie nieruchomoÊci oraz kwoty 10 000 z∏ za
lokal, w którym w∏aÊciciel mieszka∏.
WysokoÊç odszkodowania podlega
waloryzacji na dzieƒ wyp∏aty, wed∏ug

zasad obowiàzujàcych w przypadku
zwrotu wyw∏aszczonych nieruchomoÊci.

decyzji. Wyp∏ata tej kwoty nie ma
wp∏ywu na prowadzone post´powanie odwo∏awcze.

Zwrot dofinansowania

W∏aÊciciel albo u˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci lub ich cz´Êci,
b´dàcych cz´Êcià inwestycji, niezb´dnych do jej funkcjonowania,
które nie stajà si´ w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa, albo jednostki samorzàdu
terytorialnego, ale wobec których
trwale ogranicza si´ sposób korzystania mo˝e domagaç si´ wykupu nieruchomoÊci przez Skarb Paƒstwa albo
jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

Je˝eli na nieruchomoÊciach, których
dotyczy decyzja o pozwoleniu na
realizacj´ inwestycji, sà zlokalizowane obiekty infrastruktury, s∏u˝àce wykonywaniu przez jednostki
samorzàdu terytorialnego zadaƒ
w∏asnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu Êrodków
pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej lub innych êróde∏ zagranicznych, odszkodowanie musi zostaç
powi´kszone o kwot´ podlegajàcych
zwrotowi Êrodków, pochodzàcych
z dofinansowania wraz z odsetkami
nale˝nymi zgodnie z przepisami
regulujàcymi zasady zwrotu dofinansowania.
Dodatkowo Ustawa przeciwpowodziowa stanowi, ˝e odszkodowanie
w cz´Êci przenoszàcej odszkodowanie nale˝ne na zasadach wynikajàcych z Ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami przyznaje si´ pod
warunkiem rozwiàzujàcym dokonania przez jednostk´ samorzàdu
terytorialnego, w trybie i terminie
wynikajàcym z w∏aÊciwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz
z nale˝nymi odsetkami.

W takiej sytuacji nale˝y z∏o˝yç
wniosek w terminie 90 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wszcz´ciu post´powania w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacj´ inwestycji.
Je˝eli decyzja o pozwoleniu na lokalizacj´ inwestycji dotyczy tylko
cz´Êci nieruchomoÊci, a pozosta∏a
cz´Êç nie nadaje si´ do prawid∏owego wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor jest zobowiàzany do nabycia, na wniosek w∏aÊciciela albo u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci, w imieniu i na
rzecz Skarbu Paƒstwa albo jednostki
samorzàdu terytorialnego tej cz´Êci
nieruchomoÊci.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

Wyp∏ata odszkodowania
przy odwo∏aniu
Ustawa przeciwpowodziowa przewiduje, ˝e stronie odwo∏ujàcej si´
od decyzji ustalajàcej wysokoÊç
odszkodowania, wyp∏aca si´, na jej
wniosek, kwot´ okreÊlonà w tej

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.
Nr 143, poz. 963).

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
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Temat numeru

UE stawia na ekoinnowacje
15 grudnia 2011 r. Komisja Europejska (KE) poinformowa∏a o uruchomieniu Planu dzia∏ania na rzecz
ekoinnowacji (EcoAP), który ma
przyspieszyç wprowadzanie na
rynek nowych technologii z dziedziny ochrony Êrodowiska. Zdaniem twórców EcoAP program KE
Eco-innovation (Ekoinnowacje)
jest zbyt wolno wprowadzany.
W swoim planie dzia∏aƒ zwracajà
uwag´ na bariery oraz zalety tego
programu, które nale˝y odpowiednio ominàç lub podkreÊliç.
UE stawia na ekoinnowacje.
W 2008 r. ekologiczny przemys∏
europejski osiàgnà∏ 319 bln euro
obrotu.

Ekoinnowacje stwarzajà nowe mo˝liwoÊci rozwoju biznesu, a przy
okazji zmniejszajà zanieczyszczenie Êrodowiska. Cz´Êç europejskich
firm ju˝ to doceni∏a i szybko si´ rozwija. Ekoprzemys∏ w Europie jest
obecnie jednym z najwi´kszych sektorów. Roczny obrót 319 bln euro
z 2008 r. to ok. 2,5% europejskiego
GDP.
Do najwi´kszych podsektorów nale˝à: zarzàdzanie odpadami (30%),
zapewnienie wody (21%), zarzàdzanie Êciekami (13%) i materia∏y
podlegajàce recyklingowi (13%).
Dzisiaj w UE przemys∏ ekologiczny
jest ju˝ wi´kszy ni˝ przemys∏ motoryzacyjny i cz´sto osiàga status
lidera na rynkach Êwiatowych.
KE chce, aby ekoinnowacje rozwija∏y
si´ we wszystkich sektorach: od budownictwa po przemys∏ chemiczny.

✔

WA˚NE!

Ekoinnowacje to forma innowacji
wynikajàca z lub celujàca w znaczàcy
i dajàcy si´ udowodniç post´p w kierunku rozwoju zrównowa˝onego,
poprzez zmniejszenie wp∏ywu na

www.dashofer.pl

Êrodowisko, wzmocnienie odpornoÊci
na naciski Êrodowiskowe lub osiàgni´cie bardziej wydajnego i odpowiedzialnego u˝ytkowania êróde∏
naturalnych.

Wdra˝ane od 2008 r. Ekoinnowacje sà g∏ównym elementem Planu
dzia∏aƒ w dziedzinie technologii
Êrodowiskowych (ETAP) i ekologicznym aspektem Programu Ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci
i innowacji (CIP).
Zarzàdzaniem Ekoinnowacjami
zajmuje si´ Agencja wykonawcza
ds. konkurencyjnoÊci i innowacji
(EACI) we wspó∏pracy z Dyrekcjà
generalnà Komisji Europejskiej ds.
Ârodowiska.

✔

UWAGA!

Dofinansowanie programu w latach
2008-2013 si´ga 200 mln euro. Ekoinnowacje stanowià pomost mi´dzy
naukà a biznesem, gdy˝ pomagajà
wdro˝onym ju˝ pomys∏om na ekologiczne innowacyjne produkty, us∏ugi
czy procesy zaistnieç na rynku europejskim.

Do g∏ównych elementów tej inicjatywy nale˝à:
➢ recykling materia∏ów i procesy
recyklingu,
➢ produkty zrównowa˝onego budownictwa,
➢ sektor ˝ywnoÊci i napojów,
➢ wydajnoÊç, obróbka i dystrybucja
wody,
➢ zazielenianie biznesu.
Ubieg∏oroczny nabór
wniosków
Nabory wniosków do ekoinnowacji
odbywajà si´ co roku. Ubieg∏oroczny
nabór, z bud˝etem 38 mln euro,
zakoƒczy∏ si´ 8 wrzeÊnia 2011 r.
860 uczestników z 34 krajów zg∏osi∏o 280 propozycji. Najwi´kszym

zainteresowaniem cieszy∏ si´ zielony biznes i sektor recyklingu.
Podobnie, jak w poprzednim naborze,
67% spoÊród uczestników stanowi∏y
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
(MÂP), na które projekt ten jest
ukierunkowany. Projekty sk∏adali
najcz´Êciej przedstawiciele przemys∏u, dostawcy technologii czy
produktów, organizacje badawcze
i uniwersytety. WÊród zg∏aszajàcych
znaleêli si´ przedstawiciele sektora
us∏ug, izby handlowe, w∏adze publiczne i inni.

✔

WA˚NE!

Ocena ubieg∏orocznych projektów
potrwa do lutego br. Wybrane propozycje b´dà negocjowane od marca
do sierpnia 2012 r., zaÊ realizacja pierwszych projektów ma si´ rozpoczàç
ju˝ w kwietniu br. Ekoinnowacje dofinansowywane sà w postaci grantów
o wartoÊci 50% kosztów uprawnionych projektu. Za z∏o˝enie fa∏szywych
deklaracji, oszustwa, naruszenia przepisów gro˝à kary.

Finansowanie programu odbywa
si´ m.in. ze Êrodków CIP i Life. Od
2014 r. KE chce zwi´kszyç zakres
wsparcia dla ekoinnowacji.

✔

UWAGA!

W czasie trwania ETAP (rozpocz´tego
w 2004 r.) uda∏o si´ zmobilizowaç
finanse publiczne i prywatne w celu
przyspieszania przyjmowania przez
rynek ekoinnowacji. Stworzono wówczas m.in. CIP z bud˝etem 433 mln
euro na lata 2007-2013, z mo˝liwoÊcià uczestniczenia w funduszach
inwestycyjnych kapita∏u podwy˝szonego ryzyka, wspieraniu projektów
pilota˝owych i powielaniu ich na rynku.

EcoAP – omówienie barier
Program Ekoinnowacje stworzony
w 2008 r. zdaniem KE jest zbyt
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wolno wprowadzany w ˝ycie.
Autorzy EcoAP zidentyfikowali
czynniki ograniczajàce przyjmowanie ekoinnowacji w UE i podzielili
je na cztery opisane poni˝ej klasy.
1. Badania prowadzàce do ekoinnowacji i ich zastosowania
na rynku.
Nieadekwatny poziom badaƒ nad
ekoinnowacjami: badania nie sà
przeprowadzane specjalnie dla ekoinnowacji; firmy same nie inwestujà wystarczajàco w rozwiàzania
innowacyjne, które zmniejszy∏yby
zanieczyszczenia lub intensywnoÊç
u˝ycia surowców.
Potrzebna jest lepsza koordynacja
programów badawczych. Autorzy
planu twierdzà, ˝e krajowe wysi∏ki
naukowe nie odzwierciedlajà mocnych stron danego kraju. Zamiast tego
cz´sto nak∏adajà si´, co zapobiega
rozwojowi specjalizacji w Europie.
S∏aby zwiàzek mi´dzy badaniami
a rynkiem, co jest szczególnie
widoczne w przypadku transferu
technologii Êrodowiskowych i wczesnych faz finansowania w celu przekszta∏cenia wyników badaƒ w zastosowania rynkowe.

✔

Ârodki po stronie popytu sà s∏abe –
kraje cz∏onkowskie rzadko opracowujà i wdra˝ajà le˝àce po stronie
popytu polityki dla ekoinnowacji.
Sektor prywatny z kolei oczekuje
od rzàdu stworzenia rynków dla produktów Êrodowiskowych, np. przez
zielone zamówienia publiczne.

✔

WA˚NE!

Wed∏ug OECD w 2008 r. poda˝ lekko
przekraczajàca popyt wyst´powa∏a
w Holandii, co oznacza, ˝e ten kraj
by∏ najbardziej zrównowa˝ony pod
wzgl´dem stosunku poda˝y do popytu. Poda˝ znacznie przekraczajàca
popyt wystàpi∏a w Austrii, Finlandii
i Szwecji oraz wielu innych krajach UE.
Nadwy˝ka popytu nad poda˝à pojawi∏a si´ wówczas w Belgii i Czechach.

Brak odpowiedniej i wiarygodnej
informacji na temat dzia∏ania nowych
technologii Êrodowiskowych – dane
z testów dotyczàcych wydajnoÊci
pojawiajàcych si´ ekoinnowacji nie
sà wystarczajàco przekonujàce dla
rynku i niezbyt trafnie odpowiadajà na
pytania stawiane przez kupujàcych.
3. Wzajemne oddzia∏ywanie poda˝y i popytu.

UWAGA!

Transfer technologii wià˝e si´ z uwarunkowaniami spo∏ecznymi, prawnymi i gospodarczymi, które wzajemnie na siebie oddzia∏ujà. Im te uwarunkowania sà lepiej rozwini´te, tym
∏atwiej o skuteczny transfer technologii.

Nieadekwatna baza umiej´tnoÊci –
w przemyÊle zorientowanym Êrodowiskowo potrzebna jest specyficzna
wiedza i umiej´tnoÊci.
2. Popyt rynkowy na ekoinnowacje.
Ceny rynkowe nieadekwatnie odzwierciedlajà koszty Êrodowiskowe
– z∏e okreÊlenie ceny Êrodowiskowych efektów zewn´trznych albo
zapewnianie szkodliwych dla Êro-
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dowiska dotacji dzia∏a na niekorzyÊç ekoinnowacji.

Problemy w zarzàdzaniu

✔

UWAGA!

Ekoinnowacje nie sà g∏ównym celem
ani w polityce Êrodowiskowej, ani
w innowacyjnej, mimo, ˝e dotyczà obu
tych polityk. Potrzebne sà zmiany
w ró˝nych instrumentach i politykach
unijnych w celu wspierania ekoinnowacji.

K∏opoty z dost´pem do finansowania wynikajà m.in. z kwestii kompetencyjnoÊci w ma∏ych firmach,
czyli np. braku mo˝liwoÊci organizacyjnej, aby wspieraç badania i ich
komercjalizacj´, braku êróde∏, aby
chroniç prawa w∏asnoÊci intelektualnej i braku umiej´tnoÊci bizne-
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sowych; zbytniego opierania si´ na
finansowaniu z sektora publicznego; ró˝nicy celów mi´dzy zwolennikami ekoinnowacji a inwestorami;
ograniczonej wiedzy na temat rynku
ekoinnowacji; braku wspó∏pracy
w przemyÊle.
Problemy w zapewnieniu finansowania, mimo, ˝e inwestorzy coraz
bardziej interesujà si´ ekoinnowacjami, nadal istniejà bariery zwiàzane z inwestowaniem w ten sektor:
im d∏u˝szy horyzont zyskownoÊci,
tym wy˝sze kwoty sà potrzebne
i tym wy˝sze ryzyko w porównaniu
z inwestycjami w inne sektory; trudnoÊci w ocenie potencja∏u i ryzyk
nowo powsta∏ych firm ekoinnowacyjnych; prawo zarzàdzajàce ekoinnowacjami jest skomplikowane,
inwestorzy muszà wi´c byç bardzo
wyspecjalizowani.
4. Wymiar Êwiatowy.
Niesprzyjajàce warunki ogólnoÊwiatowe dla ekoinnowacji – brak popytu
w potencjalnych krajach partnerskich.
Niewykorzystany potencja∏ dla ekoinnowacji w krajach rozwini´tych
i rozwijajàcych si´.
Jak poprawiç sytuacj´?
Aby poprawiç funkcjonowanie ekoinnowacji w Europie, nale˝y podjàç
dzia∏ania zarówno od strony poda˝y,
jak i popytu. W pokonywaniu barier
ma pomóc realizacja nast´pujàcych
celów:
1. Zastosowanie zasad inicjatywy
Unii Innowacji do ekoinnowacji,
czyli m.in. w∏àczenie spraw
dotyczàcych ekoinnowacji do
odpowiednich polityk i inicjatyw.
Komisja Europejska w 2012 r.
z∏o˝y propozycj´, aby w przysz∏oÊci fundusze UE by∏y lepiej
ukierunkowane na ekoinnowacje.
2. Promocja ekoinnowacji w Europie, czyli wzmocnienie ekoinnowacyjnych mo˝liwoÊci ma∏ych
i Êrednich firm.
www.dashofer.pl
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3. Poprawa globalnych rynków
dla ekoinnowacji.
Realizacja ww. celów mo˝e si´ odbywaç m.in. przez 2 opcje polityki:
kontynuacj´ za∏o˝eƒ Europa 2020
i dzia∏ania ukierunkowane na ma∏e
i Êrednie firmy.
Kontynuacja za∏o˝eƒ Europa 2020
i wnioski z ETAP:
➢ Przeglàd Êrodowiskowych ram
regulacyjnych dla ekoinnowacji.
➢ Spó∏ki/partnerstwo dla ekoinnowacji.

✔

UWAGA!

ETAP zidentyfikowa∏ du˝y potencja∏
rynkowy dla spó∏ek innowacyjnych
i zaanga˝owanie si´ partnerów,
w szczególnoÊci, w efektywne gospodarowanie wodà, biogaz z bioodpadów i us∏ugi ekosystemowe na wypadek suszy. Schemat pilota˝owy
partnerstwa dla ekoinnowacji po∏àczy
prywatny i publiczny popyt na zielone
towary lub us∏ugi, zwi´kszajàc tym
samym rynek dla ch´tnych do rozwoju technologii.

➢ Mobilizacja êróde∏ finansowych
publicznych i prywatnych dla
inwestycji przeznaczonych na
ekoinnowacje.
➢ Rozwój standardów i celów dzia∏aƒ dla kluczowych produktów,
procesów i us∏ug w celu redukcji
Êrodowiskowego odcisku stopy.
➢ Rozwój nowych umiej´tnoÊci
dla nowych miejsc pracy w przemyÊle towarów i us∏ug dla Êro-

dowiska.
➢ Zarzàdzanie politykà ekoinnowacji.

✔

UWAGA!

Szersze korzystanie z ekoinnowacji
wp∏ynie pozytywnie na Êrodowisko,
gospodark´ i zatrudnienie. Niemcy
przeprowadzili badanie, z którego wynika, ˝e poprawa wydajnoÊci surowca
o 20% zwi´kszy wzrost gospodarczy
o 1% i mo˝e stworzyç do 1 mln nowych
miejsc pracy w samych Niemczech.

Dzia∏ania ukierunkowane na ma∏e
i Êrednie firmy
1. Ekoinnowacyjne wsparcie dla
ma∏ych i Êrednich firm przez sieci
firmowe lub biznesowe (sieç
Enterprise Europe Network
oferuje wsparcie dla biznesów
w ca∏ej Europie i innych krajach cz∏onkowskich):
➢ Komisja Europejska we wspó∏pracy z siecià Enterprise
Europe Network zwi´kszy
dzia∏alnoÊç Asystentów Êrodowiskowych dla ma∏ych
i Êrednich firm, co poprawi
dzia∏alnoÊç MÂP w zakresie
ekoinnowacji,
➢ w 2012 r. ma powstaç europejska sieç ekoinnowacyjnych finansistów, majà byç
dost´pne: porady i wiedza
w zakresie technologii wydajnych Êrodowiskowo, modele
zielonego biznesu i us∏ug,
pomoc w przygotowaniu biznesplanów i ∏àczeniu przedsi´biorców z finansistami.

✔

UWAGA!

Tworzenie sieci biznesowej dla finansistów przyspieszy inwestycje i finanse
dla ekoinnowacji. Ekoinnowatorzy polegajà w du˝ej mierze na kredytach
bankowych. Sieç mo˝e zmniejszyç niech´ç do ryzyka podejmowania finansowania tego sektora i rozpowszechniç najlepszà praktyk´ dla oceny
takich propozycji inwestycyjnych.

2. Inicjatywa ETV (Environmental Technology Verification)
powsta∏a, aby poprawiç jakoÊç
i wiarygodnoÊç dzia∏ania innowacyjnych technologii, dotyczàcych ochrony Êrodowiska.

✔

UWAGA!

ETV to pilota˝owy program weryfikacji technologii Êrodowiskowych, który
pozwoli na niezale˝nà weryfikacj´
wydajnoÊci nowych ekotechnologii.
Pomo˝e producentom udowodniç
rzetelnoÊç informacji o wydajnoÊci,
a nabywcom nowych technologii –
odnaleêç innowacje, które spe∏niajà
ich potrzeby. Program jest dobrowolny
i na poczàtek obejmie uzdatnianie
i monitorowanie jakoÊci wody, materia∏y, odpady i zasoby, technologie
energetyczne.

3. Ustanawianie spó∏ek ekoinnowacyjnych z g∏ównymi krajami
partnerskimi i regionami.
4. Promocja technologii Êrodowiskowych w krajach rozwijajàcych si´.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
Dofinansowanie Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej udzielane
jest w ramach og∏aszanych corocznie programów priorytetowych,
których realizacja wynika z koniecznoÊci wype∏nienia zobowiàzaƒ Polski wobec Unii Europejskiej.

www.dashofer.pl

Finansowe wsparcie ze Êrodków
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
mogà otrzymaç projekty realizowane
na obszarach zainteresowaƒ poszczególnych programów priorytetowych, które obowiàzujà w danym
roku kalendarzowym.

Programy priorytetowe
2012
Na dofinansowanie w 2012 roku b´dà
mog∏y liczyç projekty realizowane
na obszarze poni˝szych priorytetów.
1. Ochrona wód:
➢ Gospodarka Êciekowa w ra-
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2.

3.

4.

5.

mach Krajowego Programu
Oczyszczania Âcieków Komunalnych.
➢ Zagospodarowanie osadów
Êciekowych.
➢ Wspó∏finansowanie I osi priorytetowej PO Infrastruktura
i Ârodowisko – gospodarka
wodno-Êciekowa.
➢ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków
oraz pod∏àczeƒ budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Gospodarka wodna:
➢ Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych.
Ochrona powierzchni ziemi:
➢ Gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
➢ Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów komunalnych.
➢ Gospodarowanie odpadami
innymi ni˝ komunalne.
➢ Dofinansowanie systemu
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
➢ Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja
êróde∏ szczególnie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
➢ Wspó∏finansowanie II osi
priorytetowej PO Infrastruktura i Ârodowisko – gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo:
➢ Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka
zasobami z∏ó˝ kopalin i wód
podziemnych.
➢ Energetyczne wykorzystanie
zasobów geotermalnych.
➢ Zmniejszenie ucià˝liwoÊci
wynikajàcych z wydobywania kopalin.
➢ Przeciwdzia∏anie osuwiskom
ziemi i likwidowanie ich skutków dla Êrodowiska.
Ochrona klimatu i atmosfery:
➢ Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych êró-
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6.

7.
8.

9.

de∏ energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
➢ Wspó∏finansowanie opracowania programów ochrony
powietrza i planów dzia∏ania.
➢ System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment
Scheme).
➢ Efektywne wykorzystanie
energii.
➢ Wspó∏finansowanie IX osi
priorytetowej PO Infrastruktura i Ârodowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna
Êrodowisku i efektywnoÊç
energetyczna.
➢ Realizacja przedsi´wzi´ç
finansowanych ze Êrodków
pochodzàcych z darowizny
rzàdu Królestwa Szwecji.
➢ Inteligentne sieci energetyczne.
➢ Likwidacja niskiej emisji,
wspierajàca wzrost efektywnoÊci energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych
êróde∏ energii.
Ochrona przyrody:
➢ Ochrona przyrody i krajobrazu.
➢ Ochrona i zrównowa˝ony
rozwój lasów.
➢ Ochrona obszarów cennych
przyrodniczo.
➢ Wspó∏finansowanie V osi priorytetowej PO Infrastruktura
i Ârodowisko – ochrona przyrody i kszta∏towanie postaw
ekologicznych.
Edukacja ekologiczna.
Wsparcie realizacji Polityki
Ekologicznej Paƒstwa przez
Ministra Ârodowiska.
Programy mi´dzydziedzinowe:
➢ Wspó∏finansowanie LIFE+.
➢ Wspó∏finansowanie IV osi
priorytetowej PO Infrastruktura i Ârodowisko – przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów
ochrony Êrodowiska.
➢ Wspó∏finansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, które uzyska∏y wsparcie ze Êrodków UE.
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➢ Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju.
➢ Wspieranie dzia∏alnoÊci monitoringu Êrodowiska.
➢ Wspieranie dzia∏alnoÊci s∏u˝by
hydrologiczno-meteorologicznej.
➢ Przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska z likwidacja
ich skutków.
➢ Wspó∏finansowanie opracowania programów ochrony
Êrodowiska przed ha∏asem.
➢ Ekologiczne formy transportu.
Zasady udzielania
dofinansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
wspiera finansowo przedsi´wzi´cia
z zakresu ochrony Êrodowiska w nast´pujàcych formach:
1. Oprocentowane po˝yczki, w tym
po˝yczki przeznaczone na zachowanie p∏ynnoÊci finansowej
przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych ze Êrodków UE.
2. Dotacje, w tym:
➢ dop∏aty do oprocentowania
kredytów bankowych,
➢ dokonywanie cz´Êciowych
sp∏at kapita∏u kredytów bankowych,
➢ dop∏aty do oprocentowania
lub ceny wykupu obligacji,
➢ dop∏aty do demonta˝u pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Przy udzielaniu po˝yczek Narodowy
Fundusz dopuszcza mo˝liwoÊç stosowania karencji w sp∏acie rat
kapita∏owych, liczonej od daty wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki, ale
nie d∏u˝szej ni˝ 18 miesi´cy od
daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia (z wy∏àczeniem po˝yczek
przeznaczonych na zachowanie
p∏ynnoÊci finansowej projektów
wspó∏finansowanych ze Êrodków
Unii Europejskiej).
Po˝yczka mo˝e zostaç cz´Êciowo
umorzona pod warunkiem terminowww.dashofer.pl
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wego wykonania przedsi´wzi´cia
i osiàgni´cia planowanych efektów
oraz terminowej sp∏aty rat kapita∏owych i odsetek. Szczegó∏owe warunki umorzenia po˝yczki okreÊlajà
zasady poszczególnych programów
priorytetowych.

Cz´Êç 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umo˝liwienia przy∏àczenia êróde∏ wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

Przyk∏ady konkursów
dotacyjnych

Przedsi´wzi´cia dotyczàce budowy,
rozbudowy lub przebudowy sieci
energetycznej w celu umo˝liwienia
przy∏àczenia do KSE èróde∏ wytwórczych, wytwarzajàcych energi´
elektrycznà z energetyki wiatrowej
(OZE), w tym realizacja nast´pujàcych zadaƒ:
➢ Zapewnienie przy∏àczy dla êróde∏
wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek
linii od êród∏a energii do punktu
przy∏àczeniowego do KSE).
➢ Rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN przez dodatkowe pola (pola liniowe, pola
transformatorowe, pola ∏àczników szyn, pola sprz´g∏a, pola
pomiarowe, pola potrzeb w∏asnych, pola odgromnikowe i inne)
z przy∏àczami, ogólna poprawa
systemu nadzoru i sterowania
(w tym monitoring).
➢ Rozbudowa sieci 110 kV/SN –
linie napowietrzne kablowe lub
zwi´kszenie przepustowoÊci
istniejàcych linii przez zmian´
przekrojów przewodów roboczych
i dodanie dodatkowego obwodu.
➢ Po∏àczenie mi´dzy stacjami
transformatorowo-rozdzielczymi
110 kV/SN oraz mi´dzy nimi
a siecià przesy∏owà (220 kV lub
400 kV).
➢ Budowa nowych odcinków sieci
napowietrznej i sieci kablowych.
➢ Budowa nowej w pe∏ni wyposa˝onej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN.
➢ Budowa rezerwowych êróde∏
energii elektrycznej w celu ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych êróde∏
energii.
➢ Modernizacja sieci polegajàca
na zwi´kszeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesy∏owej.

Poni˝ej prezentujemy przyk∏ady
wybranych konkursów dotacyjnych
organizowanych przez NFOÂiGW.
Nazwa programu Rekultywacja
terenów zdegradowanych i likwidacja êróde∏ szczególnie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko
Cz´Êç 2. Rekultywacja terenów
zdegradowanych.
Zakres programu
➢ Przedsi´wzi´cia polegajàce na
oczyszczaniu i rekultywacji
terenów zdegradowanych, w tym
terenów zanieczyszczonych
przez przemys∏.
➢ Obowiàzuje nabór ciàg∏y wniosków o dofinansowanie, a˝ do
wyczerpania Êrodków.
➢ Dofinansowanie w formie po˝yczki z mo˝liwoÊcià umorzenia
w wysokoÊci do 80% kosztów
kwalifikowanych (oprocentowanie w skali roku wynosi 3,5%,
a po˝yczka mo˝e byç udzielona
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 lat
liczony od daty pierwszej planowanej wyp∏aty transzy po˝yczki).
Warunki umorzenia po˝yczki obowiàzujà na takich samych zasadach,
jak opisane w dzia∏aniach wy˝ej.
Dotacje na realizacje projektów mogà
otrzymaç jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki, podmioty
publiczne dzia∏ajàce w imieniu
Skarbu Paƒstwa oraz przedsi´biorcy.
Nazwa programu System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme)
www.dashofer.pl

Zakres programu

Dofinansowanie udzielane jest
w formie dotacji w wysokoÊci 200 z∏
za ka˝dy kW przy∏àczonej mocy ze
êróde∏ wiatrowej energii odnawialnej, ale nie wi´cej ni˝ 20% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Udzielenie dofinansowania mo˝e
byç poprzedzone promesà dotacji,
a wyp∏ata Êrodków nast´puje po
pod∏àczeniu do sieci êróde∏ odnawialnej energii wiatrowej.

✔

WA˚NE!

Minimalny koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia musi wynosiç powy˝ej 50 000
tys. z∏.

Dofinansowanie mogà otrzymaç
wytwórcy energii elektrycznej oraz
operatorzy sieci i inne podmioty,
takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujàce realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie efektywnego
przesy∏u i dystrybucji energii elektrycznej umo˝liwiajàcej przy∏àczenie podmiotów wytwarzajàcych
energi´ elektrycznà z energetyki
wiatrowej (OZE) do KSE.
Nazwa programu Efektywne wykorzystanie energii.
Cz´Êç 1. Dofinansowanie audytów
energetycznych i elektroenergetycznych w przedsi´biorstwach.
Zakres programu
Przeprowadzenie audytów energetycznych i elektroenergetycznych
w przedsi´biorstwach dla okreÊlenia
mo˝liwoÊci oszcz´dnoÊci energii,
przeliczanej na zmniejszenie iloÊci
gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie dzia∏aƒ inwestycyjnych,
s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci
energetycznej.
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których
minimalna wielkoÊç przeci´tnego
zu˝ycia energii, w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosi∏a 50 000
MWh/rok, w tym:
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➢ audyty energetyczne procesów
technologicznych,
➢ audyty elektroenergetyczne budynków i wewn´trznych sieci
przesy∏owych,
➢ audyty energetyczne êróde∏ ciep∏a,
energii elektrycznej i ch∏odu,
➢ audyty energetyczne wewn´trznych sieci ciep∏owniczych i budynków.
Wnioskodawców obowiàzuje tryb
konkursu otwartego.
Dofinansowanie w formie dotacji
w wysokoÊci do 70% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
Beneficjentami mogà byç przedsi´biorstwa, w których minimalna
wielkoÊç przeci´tnego zu˝ycia energii,
w roku poprzedzajàcym z∏o˝enie
wniosku, wynosi∏a 50 000 MWh/rok.
Terminy naboru wniosków
Poni˝ej przedstawiamy znane ju˝
terminy konkursów dotacyjnych,
które odb´dà si´ w 2012 roku. Dokumentacja aplikacyjna oraz regulaminy poszczególnych konkursów
dost´pne b´dà na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
(http://www.nfosigw.gov.pl).
Robert Baraƒski

NAZWA PROGRAMU

Ochrona powierzchni ziemi
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk
I, II i III kwarta∏ 2012
odpadów komunalnych
Energetyczne wykorzystanie zasobów
III/ IV kwarta∏ 2012
geotermalnych
System Zielonych Inwestycji – cz´Êç 2. III kwarta∏ 2012
Biogazownie rolnicze
System Zielonych Inwestycji – cz´Êç 3. III kwarta∏ 2012
Elektrociep∏ownie i ciep∏ownie na biomas´
System Zielonych Inwestycji – cz´Êç 4. II kwarta∏ 2012
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznych w celu umo˝liwienia przy∏àczenia êróde∏ wytwórczych
energetyki wiatrowej (OZE)
System Zielonych Inwestycji – cz´Êç 5. III kwarta∏ 2012
Zarzàdzanie energià w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów
publicznych
Inteligentne sieci energetyczne
II kwarta∏ 2012
Ochrona przyrody
Ochrona przyrody i krajobrazu, wnioski II kwarta∏ 2012
dotyczàce przedsi´wzi´ç realizowanych
przez jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych
Ochrona przyrody i krajobrazu, wnioski III kwarta∏ 2012
dotyczàce przedsi´wzi´ç realizowanych
przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych
Edukacja ekologiczna
Wnioski dotyczàce przedsi´wzi´ç
I kwarta∏ 2012
realizowanych przez jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych
Wnioski dotyczàce przedsi´wzi´ç
I kwarta∏ 2012
realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Programy mi´dzydziedzinowe
Wspó∏finansowanie LIFE+

§
–

Podstawa prawna:
Zasady udzielania dofinansowania ze
Êrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, uchwa∏a Rady Nadzorczej
nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

–

–

Lista priorytetowych programów
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na
2012 rok, uchwa∏a Rady Nadzorczej
nr 128/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Przewodnik po programach prioryte-

III kwarta∏ 2012

–

towych Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na
2011 r., stan na dzieƒ 7 wrzeÊnia 2011 r.
Serwis informacyjny Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Akademia Dashofera zaprasza
27 marca 2012 r. w godz. 10.00-16.00
(Warszawa, siedziba firmy: al. Krakowska 271) na seminarium tematyczne:

Ewidencja i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi
– przepisy i praktyka
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: www.akademiadashofer.pl
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Finanse
Odpady jako zasoby
Wed∏ug badaƒ Komisji Europejskiej, opublikowanych w po∏owie stycznia br. pe∏ne wdro˝enie
ustawodawstwa unijnego o odpadach przynios∏oby oszcz´dnoÊci
rz´du 72 mld euro rocznie. Sektor
gospodarki odpadami i recyklingu
w UE zwi´kszy∏by swoje obroty
o 42 mld euro i do 2012 r. powsta∏oby 400 tys. miejsc pracy.
Bioràc pod uwag´, ˝e dziÊ ka˝da
osoba z UE zu˝ywa 16 ton surowców w ciàgu roku, z czego 6 ton
to odpady, których po∏owa trafia
na sk∏adowiska, gdyby odpady
potraktowaç jako zasoby, przynios∏oby to kolosalne oszcz´dnoÊci i zarazem zyski.

Obliczono, ˝e w XX w. nastàpi∏
12-krotny wzrost zu˝ycia paliw
kopalnych i 34-krotne zwi´kszenie wydobycia zasobów materialnych. Niestety surowce wyczerpujà
si´ i jednoczeÊnie stajà si´ coraz
dro˝sze.

✔

UWAGA!

Popyt na ˝ywnoÊç, pasz´ i w∏ókno
do 2050 r. mo˝e si´ zwi´kszyç o 70%,
tymczasem 60% ekosystemów na
Êwiecie, które dostarczajà te Êrodki,
uleg∏o degradacji albo sà nadmiernie eksploatowane.

Jak przekonuje Janez Potoc̆nik,
Komisarz ds. Êrodowiska:
„Musimy spojrzeç na odpady, jak
na zasoby – a marnowanie zasobów to coÊ gorszego, ni˝ krótkowzrocznoÊç”. Komisarz dodaje:
„Gospodarowanie odpadami i recykling mogà mieç znaczny wp∏yw na
wzrost gospodarczy i tworzenie
nowych miejsc pracy. (...) Gdyby
istniejàce przepisy w∏aÊciwie wdro˝ono, moglibyÊmy uniknàç kosztowych operacji oczyszczania, zanieczyszczeƒ i problemów zdrowotwww.dashofer.pl

nych. Nie zapominajmy te˝, ˝e
materia∏y z recyklingu sà taƒsze
od nowych – a ponadto ograniczajà emisj´ gazów cieplarnianych
i zmniejszajà nasze uzale˝nienie
od importu”.
Zasoby w Unii
Europa korzysta z importowanych
zasobów (surowce i energia) – ich
przywóz netto na osob´ jest najwi´kszy na Êwiecie. W 2007 r. gospodarka unijna wykorzysta∏a bezpoÊrednio ponad 8 mld ton surowców.
Gdyby t´ iloÊç zmniejszyç, zwi´kszajàc jednoczeÊnie produkcj´ i konkurencyjnoÊç, UE mog∏aby zaoszcz´dziç ok. 1,4 mld euro rocznie
i zarobiç na sprzeda˝y odzyskanych
surowców 1,6 mld euro.
Obliczono, ˝e w samych Niemczech bardziej efektywne gospodarowanie zasobami w produkcji pomog∏oby zaoszcz´dziç od 20-30%
kosztów. Gdyby w obr´bie Unii
wprowadziç usprawnienia w budownictwie i u˝ytkowaniu budynków
mo˝na by zaoszcz´dziç 42% koƒcowego zu˝ycia energii, 50% wydobywanych surowców i 30% wody.
Wyrzucone pieniàdze
Tymczasem rocznie w UE wyrzucanych jest ok. 2,7 mld ton odpadów.
Jedynie 40% odpadów sta∏ych
wykorzystuje si´ ponownie lub
poddaje recyklingowi. Jak podaje
Eurostat, Polska ok. 206 kg odpadów na jednego mieszkaƒca rocznie
wywozi na wysypiska. Niewiele
mniej wyrzucajà Czechy – 202 kg.
Bardziej efektywne pod tym wzgl´dem sà Niemcy, sk∏adujàce jedynie 2 kg odpadów na wysypiskach
na jednego mieszkaƒca, czy Austria,
która na wysypiskach sk∏aduje
4 kg odpadów w przeliczeniu na
osob´.

Odzysk surowców
W Niemczech recyklingowi poddawanych jest 271 kg odpadów na
osob´, we Francji 93, o wiele mniej
w Polsce (37) i Czechach (34). Kraje,
które poddajà ponad 80% odpadów
recyklingowi, odnoszà korzyÊci
z oszcz´dnoÊci i ponownej sprzeda˝y odzyskanych materia∏ów.
Gdyby spojrzeç na struktur´ 6 ton
odpadów powsta∏ych ze zu˝ycia
przez jednego mieszkaƒca UE 16 ton
materia∏ów rocznie, oka˝e si´, ˝e
ok. 33% z tych 6 ton pochodzi z dzia∏alnoÊci budowlanej i rozbiórki, ok.
25% z górnictwa i wydobywania
kamienia, 13% z produkcji, a 8%
z gospodarstw domowych.
W poszczególnych krajach Europy
powstaje zró˝nicowana iloÊç odpadów. Eurostat podaje, ˝e w Polsce
i Czechach jest to 316 kg na osob´,
na Litwie 361, ale ju˝ we Francji
535, a w Niemczech 592. Ponadto
odpady sà przewo˝one w obr´bie
UE i poza nià.

✔

UWAGA!

Obliczono, ˝e w 2010 r. przewieziono
na terenie UE lub poza nià 4 198 716 ton
odpadów szklanych, wartych 48 euro
za ton´; 37 570 721 ton papieru wartego 141,8 euro za ton´; 7 715 543 ton
plastiku o wartoÊci 277,3 euro za ton´.

KE w swoim planie dzia∏ania na rzecz
zasobooszcz´dnej Europy wskazuje
na g∏ówne etapy, które majà doprowadziç do 2020 r., ˝e wszystkie odpady b´dà traktowane jako zasoby.
Plan zak∏ada przyjrzenie si´ istniejàcym celom w zakresie: zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego wykorzystania, recyklingu,
odzysku i kierowania odpadów ze
sk∏adowisk do dalszej obróbki, a tak˝e
rozwoju rynku surowców wtórnych
i pochodzàcych z recyklingu.
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UWAGA!

tycznej, popraw´ wydajnoÊci paliw,
oszcz´dnoÊç minera∏ów i surowców
oraz ich optymalne wykorzystywanie, optymalizacj´ transportu.

rzania bioproduktów. Do recyklingu
dobrze nadajà si´ odpady budowlane i rozbiórkowe, pojazdy, statki
wycofane z eksploatacji.

Sposoby na oszcz´dzanie

Oszcz´dnoÊç na wodzie zapewni
ograniczenie zapotrzebowania na
ch∏odzenie elektrowni, zmniejszenie
zu˝ycia goràcej wody, dzi´ki lepszym
urzàdzeniom i infrastrukturze, optymalizacji jej zu˝ycia w rolnictwie,
budynkach i urzàdzeniach, regulacji
jej poziomu podczas suszy i powodzi.

Oszcz´dnoÊç paliw kopalnych mo˝na
uzyskaç przez zwi´kszenie efektywnoÊci energetycznej, zastàpienie
ich odnawialnymi êród∏ami energii,
zwi´kszenie efektywnoÊci energe-

Odpady mo˝na poddawaç obróbce,
równie˝ te, które nie podlegajà recyklingowi. Odpady ulegajàce biodegradacji mogà pos∏u˝yç do produkcji
biogazu, kompostowania, wytwa-

Ceny rynkowe na niektóre zasoby
ustalane sà poni˝ej rzeczywistych
kosztów i bez uwzgl´dnienia wp∏ywu
na Êrodowisko, co sprzyja nadmiernej ich eksploatacji. Âwiatowa Rada
Biznesu na rzecz Zrównowa˝onego
Rozwoju szacuje, ˝e do 2050 r. trzeba
b´dzie zwi´kszyç efektywnoÊç wykorzystania Êwiatowych zasobów
4-10-krotnie, w przeciwnym razie
nie tylko ich cena wzroÊnie, ale mo˝e
ich po prostu zabraknàç.
■

Aby zwi´kszyç odzysk surowców,
potrzebna jest zmiana sposobu myÊlenia, polityki, opracowanie strategii
projektowania produktów z uwzgl´dnieniem ich cyklu ˝yciowego, polepszenie procesu zbiórki odpadów,
przeciwdzia∏anie ich powstawaniu,
promocja recyklingu czy inwestycje
publiczne w nowoczesne instalacje
przetwarzania odpadów.

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego
Znany jest ju˝ harmonogram konkursów w ramach dzia∏ania 4.1
Wsparcie systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego Programu Infrastruktura i Ârodowisko na 2012 rok.

W ramach V naboru wniosków
(3-18 paêdziernika 2011 r.) dla dzia∏ania 4.1. Wsparcie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego z∏o˝ono
∏àcznie 27 wniosków, a wÊród nich:
➢ ISO 14000 – 17
➢ EMAS – 2
➢ Ekoznaki – 1
➢ Wdro˝enie Zintegrowanego
Systemu Zarzàdzania JakoÊcià
i Ârodowiskowego – 7

Alokacja dost´pna w ramach naboru
wynosi∏a ok. 787 tys. z∏, natomiast
wnioskowana kwota dofinansowania
blisko 377 tys. z∏. Ca∏kowity koszt
projektów to nieca∏e 833 900 z∏.
Harmonogram kolejnych
konkursów na 2012 rok
W 2012 roku przewidziane sà dwa
konkursy w ramach dzia∏ania 4.1
Wsparcie systemów zarzàdzania
Êrodowiskowego Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
Informacje o VI konkursie majà
zostaç og∏oszone 9 marca. Nabór

wniosków ma potrwaç od 10 do
27 kwietnia. Termin zakoƒczenia
oceny wniosków przewidziano na
29 czerwca 2012 r.
7 wrzeÊnia majà zostaç og∏oszone
informacje o konkursie nr VII.
Nabór wniosków b´dzie trwaç od 8
do 26 paêdziernika. Termin zakoƒczenia oceny wniosków zaplanowano na 31 grudnia 2012 r., przy
czym organizacja tego konkursu jest
uzale˝niona od dost´pnych Êrodków
pozosta∏ych po konkursie nr VI. ■
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