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nowa ustawa o gospodarce opakowa-
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AktualnoÊci z Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji
W dniu 02.04.2009r. zosta∏y wydane uprawnienia do emisji CO2 na
lata 2008 i 2009 na rachunki
instalacji obj´tych Wspólnotowym
Systemem Handlu Uprawnieniami
do Emisji.
W zwiàzku z wydaniem tych uprawnieƒ zaktualizowa∏ si´ tak˝e obowiàzek wniesienia op∏aty a pierwszy
wpis do Krajowego Rejestru Uprawnieƒ do Emisji przez prowadzàcego

instalacj´. Op∏ata ta wynosi 450 z∏.
i wnosi si´ jà na wyodr´bniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga! Przypominamy, ˝e
30 kwietnia 2009 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji za rok ubieg∏y. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Projekty nowych rozporzàdzeƒ

■ Temat numeru
●
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Na stronie Ministerstwa Ârodowiska
pojawi∏y si´ projekty nowych rozporzàdzeƒ dotyczàce szczegó∏owych warunków udzielania pomocy
publicznej na przedsi´wzi´cia:
➢ B´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi
redukcji emisji ze êróde∏ spalania paliw
➢ B´dàce inwestycjami zwiàzanymi
z odnawialnymi êród∏ami energii

➢ B´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi

niami i odpadami opakowaniowymi,
oraz o nowych naborach wniosków
og∏oszonych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Wierz´, ˝e informacje zawarte w tych
artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.

W Temacie numeru znajdà Paƒstwo
informacje dotyczàce polskiej wersji
„Przewodnika do Analizy Kosztów
i KorzyÊci projektów inwestycyjnych
na lata 2007-2013”. Artyku∏ dotyczy
dwóch podpunktów tj.: utylizacji odpadów oraz zaopatrzenia w wod´
i urzàdzenia sanitarne.

ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków organicznych
➢ B´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi
poprawie jakoÊci paliw i technologii silnikowych
➢ B´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi
zastosowaniu technologii zapewniajàcych czystszà i energooszcz´dnà produkcj´.

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: szewczyk@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 54

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2009

1

Nr 4/2009
Projekty powy˝szych rozporzàdzeƒ majà s∏u˝yç dostosowaniu
obecnych przepisów do nowych

Wytycznych Wspólnotowych, które
wesz∏y w ˝ycie 2 kwietnia 2008r.
i zastàpi∏y wytyczne dotyczàce po-

AktualnoÊci

NASI STALI EKSPERCI:

Nowe nabory wniosków og∏oszone
przez NFOÂiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej og∏osi∏
3 nowe nabory wniosków o dofinansowanie realizacji nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:

gospodarki wodno-Êciekowej

➢ Dzia∏anie 4.6 – Wsparcie dla
przedsi´biorstw prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
innych ni˝ komunalne

Odwierty geotermalne
Nabór dotyczy prac badawczych
dla rozpoznania wód zaliczanych
do kopalin w ramach cz´Êci II programu dla przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do zmniejszenia ucià˝liwoÊci
wynikajàcych z wydobywania kopalin, ich wzbogacania a tak˝e ograniczenia negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko procesów likwidacji zak∏adów górniczych i prac
badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin.
Ârodki na dofinansowanie tych
przedsi´wzi´ç w roku 2009 to ok.
10 mln z∏. Warunkiem rozpatrzenia
wniosku jest z∏o˝enie go w terminie od 1 maja do 31 maja 2009r. do
godz. 15.00. Liczy si´ dzieƒ wp∏ywu dokumentacji do kancelarii
NFOÂiGW.
Dotacje dla
przedsi´biorstw
Nabór dotyczy przedsi´wzi´ç dostosowujàcych przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska,
dzia∏ania 4.2 – 4.4 i 4.6.
➢ Dzia∏anie 4.2 – Racjonalizacja
gospodarki zasobami i odpadami
w przedsi´biorstwach
➢ Dzia∏anie 4.3 – Wsparcie dla
przedsi´biorstw w zakresie
wdra˝ania najlepszych dost´pnych technik (BAT)
➢ Dzia∏anie 4.4 – Wsparcie dla
przedsi´biorstw w zakresie
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mocy paƒstwa na rzecz ochrony Êrodowiska z dnia 3 lutego 2001r. ■
Redakcja

Wnioski wst´pne nale˝y sk∏adaç
w terminie od 23.04.2009r. do
18.05.2009 r. w kancelarii NFOÂiGW
do godz. 15.00
Rekultywacja sk∏adowisk
odpadów
Nabór wniosków dotyczy przedsi´wzi´ç w zakresie zamykania
i rekultywacji sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne, niespe∏niajàcych wymogów obowiàzujàcego prawa.

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

Likwidacja mogilników

dr Micha∏ Kuliƒski, prawnik.
Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏
Prawa i Administracji (1998 –
ukoƒczony w 2001 r.), Centrum
Prawa Amerykaƒskiego – Levin
College of Law University of
Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego
przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.

Nabór dotyczy dofinansowania przedsi´wzi´ç w zakresie likwidacji
mogilników zawierajàcych przeterminowane Êrodki ochrony roÊlin.
Terminy sk∏adania wniosków:
➢ I nabór – wnioski z∏o˝one do
30.04.2009 r.
➢ II nabór – wnioski z∏o˝one do
30.10.2009 r.
➢ III nabór – wnioski z∏o˝one do
31.03.2010 r.
■
Redakcja

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).

Terminy sk∏adania wniosków:
➢ I nabór – wnioski z∏o˝one
15.04.2009 r.
➢ II nabór – wnioski z∏o˝one
31.07.2009 r.
➢ III nabór – wnioski z∏o˝one
30.11.2009 r.
➢ IV nabór – wnioski z∏o˝one
31.03.2010 r.
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AktualnoÊci
Nowa ustawa o gospodarce opakowaniowymi i odpadami
opakowaniowymi
Na stronie Ministerstwa Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt Ustawy
o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa b´dzie zast´powaç przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001r.
o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. Nr 63,
poz. 638, z póên. zm.)oraz ustawy
z dnia 11 maja 2001r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz.U.
z 2007r. Nr 90, poz. 607) w zakresie gospodarowania odpadami
opakowaniowymi.

dzajàcy produkty w opakowaniach
b´dzie go umieszcza∏ na fakturach
zwiàzanych z obrotem produktami.
Przedsi´biorcy dokonujàcy wpisu do
rejestru b´dà musieli uiÊciç op∏at´
rejestrowà, a tak˝e jednoczeÊnie do
15 marca wprowadzajàcy opakowania b´dà zobowiàzani do wnoszenia
op∏aty rocznej (za wyjàtkiem roku,
w którym wnios∏o si´ op∏at´ rejestrowà). Z op∏aty rejestrowej b´dà
zwolnieni przedsi´biorcy, którzy
wdro˝yli Europejski System EMAS
oraz uzyskali wpis do rejestru,
o którym mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu EMAS.

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie obowiàzku prowadzenia przez
G∏ównego Inspektora ochrony Ârodowiska rejestru przedsi´biorców.

Porozumienie

Rejestr przedsi´biorców
Rejestr ten mia∏by obejmowaç:
➢ wprowadzajàcych produkty
w opakowaniach;
➢ prowadzàcych recykling lub inne
ni˝ recykling procesy odzysku
odpadów opakowaniowych;
➢ eksporterów odpadów opakowaniowych lub wewnàtrzwspólnotowych dostawców odpadów
opakowaniowych;
➢ organizacji odzysku opakowaƒ.
Dane do rejestru b´dà wprowadzane
przez urz´dy marsza∏kowskie. Uzyskujàc numer rejestrowy wprowa-

Projekt ustawy proponuje tak˝e
mo˝liwoÊç zawarcia przez Ministra
Ârodowiska porozumienia z przedsi´biorcami wprowadzajàcymi na
terytorium kraju produkty w opakowaniach wielomateria∏owych
oraz Êrodki niebezpieczne w opakowaniach. W przypadku opakowaƒ
wielomateria∏owych zawarcie porozumienia przez przedsi´biorców,
którzy wprowadzajà na rynek produkty w tego typu opakowaniach
zwolni ich z obowiàzku uwzgl´dniania tych opakowaƒ w opakowaniach wymienionych w za∏àczniku
nr 1 do ustawy. W przypadku Êrodków niebezpiecznych zawarcie porozumienia zwolni przedsi´biorców
wprowadzajàcych do obrotu te produkty w opakowaniach z obowiàzku

uwzgl´dnienia opakowaƒ Êrodków
niebezpiecznych w masie wprowadzanych przez nich opakowaƒ, które
podlegajà obowiàzkowi recyklingu,
a tak˝e innym procesom odzysku.
Organizacje odzysku
Ustawa przewiduje tak˝e zwi´kszenie kapita∏u zak∏adowego dla
organizacji odzysku. Do 31 grudnia
2011r. b´dzie musia∏ wynosiç co najmniej 1 000 000 z∏. Od 1 stycznia
2012r. do 31 grudnia 2012r. kapita∏
zak∏adowy organizacji odzysku opakowaƒ powinien wynosiç co najmniej 3 000 000 z∏. Natomiast od
1 stycznia 2013r. kapita∏ ten b´dzie
musia∏ wynosiç 5 000 000 z∏.
Organizacje odzysku opakowaƒ
b´dà tak˝e musia∏y przeznaczyç co
najmniej 5 % swoich przychodów
na publiczne kampanie edukacyjne.
Projekt ustawy przewiduje tak˝e:

➢ rezygnacj´ z kaucji na opakowania Êrodków niebezpiecznych;
➢ wprowadzenie od 2015r. op∏aty
recyklingowej na torby foliowe;
➢ przeznaczenie wp∏ywów z op∏aty
produktowej i recyklingowej na
finansowanie dzia∏aƒ w zakresie
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, a tak˝e
edukacj´ ekologicznà dotyczàcà
selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Redakcja

Porady prawne
Prawo w∏asnoÊci wód
Wody mogà stanowiç w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, innych osób
prawnych albo osób fizycznych.
Wody stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub jednostek samo-

www.dashofer.pl

rzàdu terytorialnego sà wodami
publicznymi.

Wody morza terytorialnego, morskie wody wewn´trzne wraz z mors-

kimi wodami wewn´trznymi Zatoki
Gdaƒskiej, Êródlàdowe wody powierzchniowe p∏ynàce oraz wody
podziemne stanowià w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa.
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P∏ynàce wody publiczne oraz grunty
pokryte tymi wodami nie podlegajà obrotowi cywilno-prawnemu
z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w ustawie.
Wyjàtek stanowià m.in.:
1) rybackie korzystanie ze Êródlàdowych wód powierzchniowych
p∏ynàcych w drodze oddania
w u˝ytkowanie obwodom rybackim (art. 13 ustawy),
2) realizacja przedsi´wzi´ç zwiàzanych z:
a) energetykà wodnà,
b) transportem wodnym,
c) wydobywaniem kamienia,
˝wiru, piasku oraz innych
materia∏ów lub wycinaniem
roÊlin z wody,
d) wykonywaniem infrastruktury transportowej,
e) wykonywaniem infrastruktury przemys∏owej, komunalnej lub rolnej,
f) dzia∏alnoÊcià s∏u˝àcà do uprawiania rekreacji, turystyki,
sportów wodnych oraz amatorskiego po∏owu ryb,
g) dzia∏alnoÊcià us∏ugowà, s∏u˝àcà do innych celów ni˝ okreÊlone w pkt f,
h) wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej w drodze oddania gruntów pokrytych wodami w u˝ytkowanie
wieczyste (art. 20 ustawy).
Prawa w∏aÊcicielskie w stosunku do
wód publicznych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa wykonujà:
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej, Prezes Krajowego
Zarzàdu Gospodarki Wodnej, dyrektor parku narodowego i marsza∏ek
województwa.
Przepisy dotyczàce w∏asnoÊci wód:
➢ Wody stojàce oraz wody w rowach, znajdujàce si´ w granicach nieruchomoÊci gruntowej,
stanowià w∏asnoÊç w∏aÊciciela
tej nieruchomoÊci.
➢ Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowià w∏as-
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noÊç w∏aÊciciela tych wód. Przez
grunty pokryte Êródlàdowymi wodami powierzchniowymi oraz
morskimi wodami wewn´trznymi
rozumie si´ grunty tworzàce dna
i brzegi cieków naturalnych,
jezior oraz innych naturalnych
zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu.
➢ Wyspy oraz przymuliska powsta∏e w sposób naturalny na wodach powierzchniowych stanowià w∏asnoÊç w∏aÊciciela wody.
Starorzecza oraz grunt powsta∏y
w wyniku wykonania budowli
regulacyjnych sà w∏asnoÊcià dotychczasowego w∏aÊciciela wody.
➢ Grunt powsta∏y na skutek trwa∏ego, naturalnego lub sztucznego
odk∏adu na obszarach wód
morza terytorialnego lub morskich wód wewn´trznych pozostaje w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa,
jednak mo˝e podlegaç obrotowi
cywilnoprawnemu. Je˝eli Êródlàdowa woda powierzchniowa
p∏ynàca lub wody morza terytorialnego albo morskie wody wewn´trzne zajmà trwale, w sposób
naturalny, grunt niestanowiàcy
w∏asnoÊci w∏aÊciciela wody,
grunt ten staje si´ w∏asnoÊcià
w∏aÊciciela wody, jednak dotychczasowemu w∏aÊcicielowi gruntu
przys∏uguje odszkodowanie od
w∏aÊciciela wody na warunkach
okreÊlonych w ustawie.
➢ W∏aÊciciel wody nie nabywa
praw do gruntów pokrytych okresowo wodami np. podczas powodzi, okresowych podtopieƒ
poza lini´ brzegowà.
Obowiàzki w∏aÊciciela Êródlàdowych wód powierzchniowych:
➢ utrzymywanie wód, tworzàcych
brzeg wody budowli lub murów
nieb´dàcych urzàdzeniami wodnymi,
➢ zapewnienie utrzymania w nale˝ytym stanie technicznym koryt
cieków naturalnych oraz kana∏ów, b´dàcych w jego w∏adaniu,
➢ dba∏oÊç o utrzymanie dobrego
stanu wód,
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➢ regulowanie stanu wód lub prze-

➢
➢
➢

➢

➢

p∏ywów w ciekach naturalnych
oraz kana∏ach, stosownie do mo˝liwoÊci oraz warunków hydrologicznych,
zapewnienie swobodnego sp∏ywu
wód powodziowych oraz lodów,
wspó∏udzia∏ w odbudowaniu
ekosystemów zdegradowanych,
umo˝liwienie wykonywania
obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz
hydrogeologicznych,
umo˝liwienie dost´pu do wody
na potrzeby wykonywania robót
zwiàzanych z utrzymaniem wód
oraz dla ustawiania znaków ˝eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urzàdzeƒ pomiarowych (za odszkodowaniem
z bud˝etu gminy),
usuni´cie przeszkód oraz zmian
w odp∏ywie wody, powsta∏ych
na jego gruncie.

W∏aÊciciel wody nie mo˝e:
➢ zmieniaç stanu wody na gruncie,
a zw∏aszcza kierunku odp∏ywu
wody opadowej lub kierunku
odp∏ywu ze êróde∏ – ze szkodà
dla gruntów sàsiednich,
➢ odprowadzaç wód oraz Êcieków
na grunty sàsiednie.

✔

WA˚NE!

Zabrania si´ równie˝ grodzenia nieruchomoÊci przyleg∏ych do wód powierzchniowych publicznych w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1,5 m od linii brzegu,
a tak˝e zakazywania lub uniemo˝liwiania przechodzenia przez ten pas
terenu. Za zachowanie pasa dost´pu
do linii brzegu w∏aÊciciel gruntu nie
otrzymuje rekompensaty.

Je˝eli szkody powsta∏e podczas
powodzi wynikajà z nieprzestrzegania przez w∏aÊciciela wody przepisów ustawy, w∏aÊcicielowi gruntów zalanych przys∏uguje odszkodowanie na warunkach okreÊlonych
w ustawie. Do dochodzeƒ odszkodowawczych stosowane sà przepisy
Kodeksu cywilnego.
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W przypadku szkodliwego oddzia∏ywania na grunty sàsiednie, w∏aÊciwy organ wszczyna post´powanie
administracyjne w celu rozstrzygni´cia sporu i przywrócenia stanu
poprzedniego lub wykonania urzàdzeƒ zapobiegajàcych szkodom.
Korzystanie z wód
Korzystanie z wód polega na ich
u˝ywaniu na potrzeby ludnoÊci oraz
gospodarki. Nie mo˝e powodowaç
pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zale˝nych, a tak˝e marnotrawstwa wody, marnotrawstwa
energii wody, ani wyrzàdzaç szkód.
Korzystanie z wód polega na korzystaniu:
1) powszechnym,
2) zwyk∏ym lub
3) szczególnym.
Ka˝demu przys∏uguje prawo do
powszechnego korzystania ze Êródlàdowych powierzchniowych wód
publicznych, morskich wód wewn´trznych wraz z morskimi wodami wewn´trznymi Zatoki Gdaƒskiej i z wód morza terytorialnego.
Powszechne korzystanie z wód
s∏u˝y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub
rolnego, bez stosowania specjalnych urzàdzeƒ technicznych, a tak˝e
do wypoczynku, uprawiania turystyki,
sportów wodnych oraz, na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych, amatorskiego po∏owu ryb.
Powszechne korzystanie z wód
nie obejmuje:
1) wydobywania kamienia, ˝wiru,
piasku oraz innych materia∏ów
z morskich wód wewn´trznych
oraz z wód morza terytorialnego,

2) wydobywania kamienia i ˝wiru
z potoków górskich,
3) wycinania roÊlin z wód lub brzegu,
4) korzystania z wód w zbiornikach wodnych, przeznaczonych
do chowu lub hodowli ryb oraz
innych organizmów wodnych,
usytuowanych na wodach p∏ynàcych,
5) wprowadzania Êcieków.
Zwyk∏e korzystanie z wód
W∏aÊcicielowi gruntu przys∏uguje
prawo do zwyk∏ego korzystania z wód
stanowiàcych jego w∏asnoÊç oraz
z wody podziemnej znajdujàcej si´
w jego gruncie; prawo to nie stanowi
prawa do wykonywania urzàdzeƒ
wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
Zwyk∏e korzystanie z wód s∏u˝y
zaspokojeniu potrzeb w∏asnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Ryby oraz inne
organizmy ˝yjàce w wodzie stanowià
jej po˝ytki, do pobierania których
jest uprawniony w∏aÊciciel wody.

✔

WA˚NE!

Nie stanowi zwyk∏ego korzystania
z wód:
1) nawadnianie gruntów lub upraw
wodà podziemnà za pomocà
deszczowni,
2) pobór wody powierzchniowej
lub podziemnej w iloÊci wi´kszej
ni˝ 5 m szeÊciennych na dob´,
3) korzystanie z wód na potrzeby
dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) rolnicze wykorzystanie Êcieków
lub wprowadzanie do wód lub
do ziemi oczyszczonych Êcieków,
je˝eli ich ∏àczna iloÊç jest wi´ksza
ni˝ 5 m szeÊciennych na dob´.

Szczególnym korzystaniem z wód
jest korzystanie wykraczajàce poza
korzystanie powszechne lub zwyk∏e,
w szczególnoÊci:
1) pobór oraz odprowadzanie wód
powierzchniowych lub podziemnych,
2) wprowadzanie Êcieków do wód
lub do ziemi,
3) przerzuty wody oraz sztuczne
zasilanie wód podziemnych,
4) pi´trzenie oraz retencjonowanie
Êródlàdowych wód powierzchniowych,
5) korzystanie z wód do celów energetycznych,
6) korzystanie z wód do celów
˝eglugi oraz sp∏awu,
7) wydobywanie z wód kamienia,
˝wiru, piasku oraz innych materia∏ów, a tak˝e wycinanie roÊlin
z wód lub brzegu,
8) rybackie korzystanie ze Êródlàdowych wód powierzchniowych.
OdpowiedzialnoÊç karna
Karze grzywny podlega ten, kto
wbrew obowiàzkowi (art. 193
i art. 194 ustawy):
➢ nie utrzymuje w nale˝ytym stanie wód lub urzàdzeƒ wodnych,
➢ uniemo˝liwia dost´p do wód obj´tych powszechnym korzystaniem,
➢ zmienia stan wody na gruncie,
➢ grodzi nieruchomoÊci przyleg∏e
do wód powierzchniowych publicznych w odleg∏oÊci mniejszej
ni˝ 1,5 m od linii brzegu.
W powy˝szych sprawach prowadzi
si´ post´powanie na podstawie
przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenie.
■
Paulina Grabowska

Akademia Dashofera
zaprasza 5 maja 2009 r. w godz. 10.00-16.00 (Warszawa, Centrum Konferencyjne, ul. Senatorska 12)
na seminarium tematyczne:

Jak pozyskaç Êrodki unijne na projekty z zakresu ochrony Êrodowiska?
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: www.akademiadashofera.pl
www.dashofer.pl
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Porady prawne
System EMAS mo˝liwoÊcià zmniejszania szkodliwego oddzia∏ywania
na Êrodowisko
Podstawà prawnà systemu EMAS
jest Rozporzàdzenie nr 761/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczajàce dobrowolne uczestnictwo
organizacji w Systemie Eko-Zarzàdzania i Auditów Wspólnoty.

Unia Europejska od ponad dziesi´ciu lat rozwija koncepcj´ dobrowolnych zobowiàzaƒ podejmowanych
przez przedsi´biorstwa w zakresie
ochrony Êrodowiska, sformalizowanà przez Rozporzàdzenie EMAS.
EMAS promuje w przedsi´biorstwach i organizacjach implementacj´ i doskonalenie systemów zarzàdzania Êrodowiskowego wg normy
mi´dzynarodowej ISO 14001, wyposa˝onych jednoczeÊnie w wiele
narz´dzi usprawniajàcych te systemy
przez wdra˝anie wymagaƒ EMAS.
Systemy zgodne z EMAS stanowià
skuteczny instrument poprawy efektywnoÊci funkcjonowania jednostek
gospodarczych w zakresie szeroko
poj´tej ochrony Êrodowiska. Tak
ISO 14001, jak i EMAS zak∏adajà
stosowanie takich zasad i procedur
zarzàdzania procesami wytwórczymi lub Êwiadczeniem us∏ug, aby
zwiàzane z tym oddzia∏ywania na
Êrodowisko by∏y precyzyjnie identyfikowane i nadzorowane oraz
w miar´ mo˝liwoÊci eliminowane.
Kontrola nad nimi powinna odbywaç si´ w sposób zintegrowany
z podstawowymi celami dzia∏alnoÊci.

podejmowania decyzji zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska z ogólnym
systemem zarzàdzania przedsi´biorstwem (organizacjà, jednostkà).
Zasady systemu zarzàdzania Êrodowiskowego zgodnego z EMAS sà
zbie˝ne z zasadami innych systemów zarzàdzania Êrodowiskowego.
Ponadto – po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia EMAS II – sà tak˝e
w pe∏ni zintegrowane z systemami
budowanymi w oparciu o norm´
ISO 14001. Jednym z podstawowych
wymagaƒ EMAS jest obecnie wdro˝enie SZÂ zgodnego ze standardem
ISO 14001. System EMAS jest wi´c
rozszerzeniem ISO 14001. Ponadto
wymaga on tak˝e wprowadzenia
mechanizmów kontrolnych, które
zapewniajà wi´kszà wiarygodnoÊç
Êrodowiskowà zak∏adu legitymujàcego si´ rejestracjà w EMAS.
Program EMAS wymaga równie˝
od ubiegajàcych si´ o rejestracj´
jednostek przestrzegania generalnych zasad:
➢ utrzymania pe∏nej zgodnoÊci
z przepisami prawnymi w sferze
ochrony Êrodowiska,
➢ zapewnienia ciàg∏ej poprawy
w sferze ograniczania oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Komisja Europejska zak∏ada, ˝e
Rozporzàdzenie EMAS b´dzie skutecznie s∏u˝yç realizacji polityki
ekologicznej UE.
Cele rozporzàdzenia

Wymaga to ustanowienia systemu
planowania strategicznego i operacyjnego, monitorowania dzia∏alnoÊci
i przep∏ywu informacji oraz zwiàzanych z tym procedur i instrukcji.
Podstawowym wymaganiem jest
osiàganie systematycznego zmniejszania oddzia∏ywania na Êrodowisko,
poprzez zintegrowanie procesu
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Podstawowym celem Rozporzàdzenia jest skorzystanie przez firmy
z mo˝liwoÊci ciàg∏ego zmniejszania szkodliwego oddzia∏ywania na
Êrodowisko, redukcji odpadów,
wzrostu efektywnoÊci, podniesienia
swojej reputacji, ∏atwiejszego spe∏niania rosnàcych wymagaƒ praw-
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nych i ÊwiadomoÊci ekologicznej
konsumentów, banków i instytucji
ubezpieczeniowych, uwzgl´dnienia czystych technologii w swojej
dzia∏alnoÊci. Punktem wyjÊcia przy
tworzeniu tej regulacji by∏o mi´dzy
innymi has∏o mówiàce, ˝e „w przedsi´biorstwie uporzàdkowanym ekologicznie ∏atwiej wypracowaç zysk”.
Unijni animatorzy ochrony Êrodowiska poprzez EMAS zach´cajà firmy
i inne organizacje do jak najszerszego
stosowania takiego podejÊcia
G∏ówne elementy, jakie nale˝y
posiadaç w firmie, by uczestniczyç w programie EMAS:
➢ Wykonanie przeglàdu Êrodowiskowego;
➢ Stosowanie systemu zarzàdzania
Êrodowiskowego wg ISO 14001;
➢ Prowadzenie auditów Êrodowiskowych;
➢ Posiadanie oÊwiadczenia (raportu)
Êrodowiskowego potwierdzonego
przez w∏aÊciwego weryfikatora;
➢ Sprawdzenie zgodnoÊci przeglàdu, SZÂ, procedur auditów
i oÊwiadczenia z wymaganiami
EMAS;
➢ Przekazanie potwierdzone oÊwiadczenie do kompetentnego organu
i opublikowanie go (po rejestracji).
Czasem EMAS jest równowa˝ony
z normà ISO 14001. Jak widaç
z powy˝szego wyliczenia nie jest to
prawid∏owe podejÊcie. EMAS stawia
nieco wy˝sze wymagania dla firmy
ni˝ ISO 14001, a ponadto zobowiàzuje paƒstwo – cz∏onka UE do stworzenia odpowiednich warunków do
funkcjonowania programu. W Unii
Europejskiej EMAS jest traktowany jako „mocniejszy” standard,
dajàcy wi´kszà pewnoÊç pozytywnych, praktycznych wyników i wyraênà popraw´ parametrów Êrodowiskowych. Bardzo du˝a uwaga jest
przywiàzywana do procesu akredywww.dashofer.pl
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tacji i weryfikacji, które cz´sto decydujà o skali przydatnoÊci i skutecznoÊci ca∏ego programu.
Cz´sto, niestety, nie jest zauwa˝ana
rola ISO 14001 i EMAS jako bardzo skutecznych narz´dzi do w∏aÊciwego zarzàdzania istotnym obszarem dzia∏alnoÊci niemal ka˝dej
organizacji, jakà stanowi ochrona
Êrodowiska. Obydwa standardy nie
sà wynalazkami XXI wieku, sà
raczej zebraniem skutecznych regu∏
dla w∏aÊciwego prowadzenia dzia∏aƒ w tym zakresie.
Narz´dzia te sà tym bardziej cenne,
˝e nie wymagajà ponoszenia du˝ych
nak∏adów inwestycyjnych na ich
wdro˝enie, poza kosztami zatrudnienia i szkoleƒ, ale te w porównaniu
z inwestycjami sà na ogó∏ nieznaczne.
Mogà byç oczywiÊcie poniesione
spore koszty, jeÊli firma chce si´ certyfikowaç. W tym przypadku cz´sto
zdarza si´, ˝e ten spory koszt wià˝e
si´ bardziej z koniecznoÊcià spe∏-

nienia przez firm´ podstawowych
wymogów prawnych, jako jednego
z warunków certyfikacji. Nie jest to
natomiast koszt wdro˝enia systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego.
Wdro˝enie systemu czy wg EMAS,
czy wg ISO 14001 to w pierwszej
kolejnoÊci uporzàdkowanie i doskonalenie organizacji i zarzàdzania,
a potem dopiero ponoszenie uzasadnionych wydatków na dzia∏ania
techniczne i technologiczne.
Warto zauwa˝yç, ˝e certyfikacja systemem zarzàdzania Êrodowiskowego
lub rejestracja w programie EMAS,
zw∏aszcza tych realizowanych z nastawieniem na formalne spe∏nienie
wymogów normy, nie gwarantuje
uzyskania korzyÊci wewn´trznych
przez firm´, a to w∏aÊnie one powinny
byç pierwszym argumentem wdra˝ania SZÂ wg ISO 14001 czy EMAS.
Do wdra˝ania wymagaƒ EMAS
w firmie nale˝y podejÊç z du˝ym spokojem, ale i dobrym przygotowa-

niem. EMAS jest standardem, który
jest bardziej wymagajàcy od ISO
14001, ale i w wi´kszym stopniu
nastawiony na osiàganie konkretnych korzyÊci dla Êrodowiska ni˝
ISO 14001. Jego zastosowanie mo˝e
byç du˝o ∏atwiejsze, tym bardziej,
˝e wiele firm ma ju˝ do czynienia
z ISO 14001, co jest znakomità
podstawà do rejestracji w programie EMAS. W pierwszej kolejnoÊci
EMAS-em muszà zainteresowaç
si´ firmy produkujàce na rynek UE
lub te, których zarzàdy sà umiejscowione w UE.
Podstawowà cz´Êcià zmian jest
uznanie zgodnoÊci wymagaƒ systemu zarzàdzania Êrodowiskowego
dla firmy zarejestrowanej w EMAS
ze specyfikacjà wymagaƒ normy
ISO 14001. W zwiàzku z tym
mo˝na uznaç, ˝e firmy z systemem
wdro˝onym wg normy ISO 14001
majà ju˝ sporà cz´Êç pracy nad EMAS
poza sobà.
■
Andrzej Ociepa

Porady prawne
Podstawowe poj´cia, struktura i zawartoÊç Rozporzàdzenia EMAS
Przyst´pujàc do omawiania Rozporzàdzenia nale˝y rozpoczàç od
wyjaÊnienia poj´ç stosowanych
w nim. OkreÊlenia i definicje sà
w pewnej cz´Êci zbie˝ne z definicjami stosowanymi w normie
ISO 14001, wyst´pujà tym niemniej
pewne rozbie˝noÊci i ró˝nice.

Wynikajà one mi´dzy innymi z koniecznoÊci dostosowania si´ do innych
aktów prawnych lub standardów
(ISO 14001 – normy ISO 9000,
EMAS – inne rozporzàdzenia europejskie) oraz ze wzgl´du na inny
tryb post´powania dla ISO 14001
(jednostka nadzorujàca – PKN)
i EMAS (Komitet integracji Europejskiej). W miar´ up∏ywu czasu te
ró˝nice powinny si´ zacieraç. Dla
porzàdku i w trosce o prawid∏owà
interpretacj´ wytycznych poradnika w cz´Êci dotyczàcej EMAS
www.dashofer.pl

poni˝ej przedstawiono wszystkie
definicje stosowane w EMAS wg
aktualnego t∏umaczenia KIE.
Polityka Êrodowiskowa
Polityka Êrodowiskowa przedsi´biorstwa, instytucji (organizacji) sà
to wytyczne, jakimi zak∏ad kieruje
si´ w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Sà one spisane i tworzà dokument,
który stanowi podstaw´ dzia∏alnoÊci
organizacji w tej sferze. Polityka
powinna byç okreÊlona przez najwy˝sze kierownictwo danej organizacji.
Ciàg∏e doskonalenie
efektów dzia∏alnoÊci
Êrodowiskowej
G∏ównym celem ciàg∏ego doskonalenia efektów dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej jest takie prowadzenie dzia∏alno-

Êci zak∏adu, które prowadzi do nieustajàcych post´pów w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko. Ciàg∏e doskonalenie powinno przejawiaç si´ we
wszystkich elementach dzia∏aƒ przedsi´biorstwa czy instytucji. Dotyczy
to zarówno prowadzenia procesów
technologicznych, eksploatacji urzàdzeƒ, jak i systemu organizacji i zarzàdzania ochronà Êrodowiska. Wa˝ne
jest przy tym, aby choç jeden z wytyczonych celów prowadzi∏ bezpoÊrednio do poprawy stanu Êrodowiska
Cele wyznaczone w ramach ciàg∏ego
doskonalenia nie muszà byç realizowane jednoczeÊnie dla wszystkich
g∏ównych aspektów Êrodowiskowych.
Efekty dzia∏alnoÊci
Êrodowiskowej
Efekty dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej
to wymierne rezultaty prowadzonej
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dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej. OkreÊlane sà poprzez wskaêniki efektywnoÊci, np. iloÊç zanieczyszczeƒ wyemitowanych do powietrza, iloÊç
wytworzonych odpadów.
Zapobieganie
zanieczyszczeniom
Celem tego kierunku dzia∏aƒ jest
szukanie rozwiàzaƒ u êród∏a powstawania zanieczyszczeƒ, a nie koncentrowanie si´ na usuwaniu skutków
dzia∏alnoÊci. Osiàga si´ ten cel poprzez stosowanie metodyki „czystszej produkcji” (zwanej czasem
„minimalizacjà odpadów”), analiz´
procesów pod kàtem poszukiwania
zb´dnych strat czy zmiany w technice i technologii, które b´dà ograniczaç powstawanie ró˝nego rodzaju
zanieczyszczeƒ Êrodowiska.

koszty tych badaƒ, stosuje si´ ró˝nego rodzaju wskaêniki, wg których
okreÊla si´ wp∏yw danego przedsi´wzi´cia na otoczenie. Przyk∏adem
takiego wskaênikowego okreÊlenia
wp∏ywu na Êrodowisko jest iloÊç
wytworzonych odpadów niebezpiecznych w ciàgu roku lub roczna
emisja py∏u
Program Êrodowiskowy

Audyt Êrodowiskowy
Jest to program realizacji celów
i zadaƒ Êrodowiskowych, zawierajàcy planowane przez zak∏ad inwestycje lub inne przedsi´wzi´cia majàce
na celu popraw´ sytuacji Êrodowiskowej firmy. Program musi posiadaç planowany termin zakoƒczenia
zadania, osob´ odpowiedzialnà za
dane zadanie oraz efekty ekonomiczne
i w miar´ mo˝liwoÊci efekty ekologiczne.

Przeglàd Êrodowiskowy

Cel Êrodowiskowy

Przeglàd Êrodowiskowy stanowi
podstaw´ do dok∏adnego okreÊlania sytuacji danej firmy w zakresie
ochrony Êrodowiska. Jest on okreÊleniem aktualnych relacji mi´dzy
danà organizacjà a Êrodowiskiem.
Na jego podstawie odbywa si´ m.in.
planowanie dalszych dzia∏aƒ.

Cele Êrodowiskowe sà uszczegó∏owieniem zapisów uj´tych w polityce
Êrodowiskowej. Sà to okreÊlone
przez zarzàd przewidywane efekty
dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej, podane
w sposób mierzalny (je˝eli jest to
mo˝liwe do okreÊlenia). Celem Êrodowiskowym jest np. ograniczenie
emisji zanieczyszczeƒ do powietrza
o 20%. Aby cele te osiàgnàç, nale˝y
podjàç ku temu odpowiednie kroki,
przedsi´wzi´cia, inwestycje (zadania Êrodowiskowe).

Aspekt Êrodowiskowy
Aspekt Êrodowiskowy to w najwi´kszym skrócie czynnik, zwiàzany
z dzia∏alnoÊcià organizacji i majàcy
wp∏yw na Êrodowisko. Znaczenie
aspektu dla firmy zale˝y od wielu
ró˝nego rodzaju kryteriów. Jednym
z najwa˝niejszych jest poziom wp∏ywu na Êrodowisko. Aspekty Êrodowiskowe mogà byç bezpoÊrednie lub
poÊrednie. Przyk∏adem aspektu jest
emisja zanieczyszczeƒ, emisja ha∏asu,
wytwarzanie odpadów, zrzut Êcieków.

Audyt Êrodowiskowy s∏u˝y ocenie
funkcjonowania systemu zarzàdzania Êrodowiskowego. Audyt ma
na celu sprawdzenie, czy SZÂ zosta∏
zbudowany wg ustalonych kryteriów
(np. normy ISO 14001) oraz czy
organizacja stosuje si´ do ustalonych przez siebie wytycznych. Audyt
jest tym elementem systemu zarzàdzania, które ma wykryç wszelkie
niedociàgni´cia wdro˝onego SZÂ
i wskazaç obszary mo˝liwego doskonalenia SZÂ
Cykl audytowania
Cz´stotliwoÊç i program auditów
ustala dana organizacja. W czasie
jednego cyklu auditowania powinna
byç sprawdzona ca∏a dzia∏alnoÊç
Êrodowiskowa organizacji. Jeden
pe∏ny cykl auditowania nie mo˝e
byç d∏u˝szy ni˝ 3 lata. Pojedynczy
audit mo˝e, ale nie musi byç prowadzony we wszystkich obszarach
jednoczeÊnie.

Zadanie Êrodowiskowe
Audytor
Zadaniem Êrodowiskowym jest
ÊciÊle okreÊlone, sprecyzowane dzia∏anie, poprzez które osiàga si´ cel
Êrodowiskowy. Zadaniem Êrodowiskowym b´dzie np. budowa kabiny
Êrutowniczej.

Wp∏yw na Êrodowisko

System zarzàdzania
Êrodowiskowego

W zasadzie okreÊlenie tego wp∏ywu powinno odbywaç si´ poprzez
pomiary zmian w Êrodowisku.
Najcz´Êciej ze wzgl´du na wysokie

System zarzàdzania Êrodowiskowego jest to ta cz´Êç ogólnego systemu zarzàdzania firmà, która jest
zwiàzana z ochronà Êrodowiska.
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SZÂ jest bardzo przydatnym narz´dziem organizacyjnym, s∏u˝àcym
do odpowiedniego prowadzenia dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej, pomagajàcym w rozwiàzywaniu specyficznych problemów Êrodowiskowych.
System stanowi przyj´tà w firmie
metodyk´ post´powania, dzi´ki której firma realizuje ustalonà przez
siebie polityk´ Êrodowiskowà.
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Auditorzy sà to osoby odpowiednio
przeszkolone, posiadajàce znajomoÊç przedmiotów poddawanych
auditowi, majàce doÊwiadczenie
w kwestiach zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska i systemu zarzàdzania,
posiadajàcy wystarczajàcà znajomoÊç warunków technicznych i prawnych w zakresie ochrony Êrodowiska,
procedur i innych uregulowaƒ wyst´pujàcych w auditowanej organizacji. Auditorzy muszà byç osobami, które na co dzieƒ nie wywww.dashofer.pl
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konujà auditowanych przez siebie
czynnoÊci.
Deklaracja Êrodowiskowa
OÊwiadczenie Êrodowiskowe jest
to raport przygotowywany przez
organizacj´ i uaktualniany co trzy
lata w formie zwartej i drukowanej.
OÊwiadczenie Êrodowiskowe zawiera
informacje na temat wp∏ywów
przedsi´biorstwa na Êrodowisko,
efektów jego dzia∏alnoÊci i zasad
ciàg∏ego doskonalenia tej dzia∏alnoÊci.
OÊwiadczenie jest formà komunikowania si´ ze spo∏eczeƒstwem
i informowania zainteresowanych
stron w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci Êrodowiskowej zak∏adu.
OÊwiadczenie zawiera konkretne
informacje na temat aspektów Êrodowiskowych, za∏o˝onych celów
i metod ich osiàgania. Mo˝e zawieraç dane o emisji, odpadach, zu˝yciu
surowców, energii, wody. Dane te
sà podane w sposób, który pozwala
na coroczne porównanie efektów
osiàgni´tych przez przedsi´biorstwo.
Zainteresowana strona
Grupà zainteresowanà mo˝e byç
ludnoÊç, zamieszkujàca w pobli˝u

!

firmy, personel firmy, dostawcy,
jednostka administracji paƒstwowej lub terenowej, inwestor, klient,
instytucja ubezpieczeniowa, partia
ekologiczna.
Weryfikator
Êrodowiskowy
Weryfikatorem Êrodowiskowym
mo˝e zostaç osoba, która nie
tylko zna wymogi Rozporzàdzenia EMAS i SZÂ wg normy
ISO 14001, ale równie˝ posiada
wiedz´ na temat prawa ochrony
Êrodowiska oraz potrafi oceniç
deklaracje Êrodowiskowe. Weryfikator ma byç osobà niezale˝nà
i obiektywnà. Weryfikatorzy posiadajà zdecydowanie szerszà wiedz´ z zakresu ochrony Êrodowiska
ni˝ auditorzy systemów zarzàdzania Êrodowiskowego. Muszà to byç
wykwalifikowani specjaliÊci spe∏niajàcy kryteria EMAS i posiadajàcy odpowiednie certyfikaty.
System akredytacji
Paƒstwo cz∏onkowskie musi posiadaç instytucj´ potwierdzajàcà, ˝e
weryfikatorzy Êrodowiskowi posiadajà odpowiednie kwalifikacje, spe∏-

niajàce wymogi Rozporzàdzenia
EMAS.
Organizacja
Ka˝da jednostka organizacyjna
(ró˝nego rodzaju firmy, zak∏ady,
instytucje, urz´dy, jednostki naukowo-badawcze itp.) majàca wp∏ywy
Êrodowiskowe stanowi w tym rozumieniu organizacj´ i mo˝e ubiegaç
si´ o rejestracj´ w systemie EMAS.
Obiekt
Obiekt w rozumieniu tej definicji
stanowi te miejsca, procesy i dzia∏ania, które znajdujà si´ w dyspozycji danej organizacji. Geograficznie zasi´g tego obszaru nie jest ograniczony do terenu, nale˝àcego do
organizacji.
W∏aÊciwe organy
Kompetentne organy sà to jednostki,
które majà sprawowaç nadzór nad
funkcjonowaniem systemu EMAS,
rejestracjà organizacji w tym systemie oraz odmowà rejestracji, wycofania lub zawieszenia rejestracji
danej organizacji w EMAS.
■
Andrzej Ociepa

Temat numeru

Polska wersja Przewodnika do Analizy Kosztów i KorzyÊci
projektów inwestycyjnych na lata 2007-2013
Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ukaza∏a si´
polska wersja Przewodnika do
analizy kosztów i korzyÊci projektów inwestycyjnych na lata
2007–2013. Znajdujà si´ w nim
m.in. zagadnienia dotyczàce utylizacji odpadów.

Niedawno na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pojawi∏a si´ polska wersja
dokumentu Komisji Europejskiej
w oryginale zatytu∏owanego Guide
to Cost-Benefit Analysis of investment
www.dashofer.pl

projects. Structural Funds, Cohesion
Fund and Instrument for Pre-Accession. Ma on stanowiç pomoc zarówno
dla potencjalnych beneficjentów
przygotowujàcych dokumentacj´ dla
projektów inwestycyjnych, w tym
w szczególnoÊci studia wykonalnoÊci,
jak równie˝ dla instytucji oceniajàcych wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Funduszu
SpójnoÊci oraz Instrumentu Przedakcesyjnego. Zdaniem Ministerstwa
jego niewàtpliwà zaletà jest nie tylko
przedstawienie metodologii analizy
kosztów i korzyÊci, ale równie˝ za-

prezentowanie zarysu analizy projektów wed∏ug ró˝nych sektorów
oraz studiów przypadków.
Polskie t∏umaczenie
dokumentu – czy jest
oficjalne?
Polskie t∏umaczenie dokumentu
Komisji Europejskiej Przewodnik
do analizy kosztów i korzyÊci projektów inwestycyjnych. Fundusze
strukturalne, Fundusz SpójnoÊci oraz
Instrument Przedakcesyjny, przygotowane przez MRR, stanowi nowà
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wersj´ wpomnianego dokumentu
z 2002 r. Niestety wspomniany dokument sprzed kilku lat nie doczeka∏ si´ oficjalnego t∏umaczenia.
Zresztà nie jest równie˝ jasne, czy
t∏umaczenie zaktualizowanego dokumentu jest oficjalne. Umieszczenie go
na stronie ministerstwa mo˝e przemawiaç za jego oficjalnoÊcià, z drugiej
jednak strony dlaczego, skoro jest
oficjalne, nie znalaz∏o si´ jak dotàd
na stronie Komisji Europejskiej.
Moc prawna przewodnika
Zaktualizowany dokument uwzgl´dnia nowe ramy prawne wdra˝ania
funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci na lata 2007–2013.
Zgodnie z zamieszczonà na stronie
informacjà „Ministerstwo zaleca
stosowanie Przewodnika, o ile Wytyczne MRR nie stanowià inaczej”.
W zwiàzku z tym nasuwa si´ pytanie,
jakà moc prawnà ma w takim razie
Przewodnik. Je˝eli chodzi o polski
system prawa, wytyczne, zalecenia
czy okólniki w ˝adnym razie nie
mogà stanowiç êród∏a prawa powszechnie obowiàzujàcego. Katalog
êróde∏ prawa powszechnie obowiàzujàcego zawarty w konstytucji jest
katalogiem zamkni´tym i nowe
êród∏a prawa mo˝na wprowadziç
do obowiàzujàcego porzàdku prawnego wy∏àcznie przez zmian´ Konstytucji. Z tego punktu widzenia skoro
Ministerstwo „zaleca stosowanie
Przewodnika” oznacza to tylko tyle,
˝e Ministerstwo uwa˝a Przewodnik
za godny polecenia.
Z drugiej jednak strony od maja
2004 roku w Polsce obowiàzuje
równie˝ prawo Unii Europejskiej.
Trzeba si´ wi´c zastanowiç, czy
Minister, zalecajàc Przewodnik, nie
chcia∏ odwo∏aç si´ w∏aÊnie do
aktów prawa UE. Weêmy te˝ pod
uwag´, ˝e katalog prawa unijnego
równie˝ jest zamkni´ty i na pewno
nie zawiera dokumentów Komisji.
Wed∏ug autorów „celem Przewodnika jest odzwierciedlenie okreÊlonego wymogu wobec KE, aby za-
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pewnia∏a ona wytyczne dotyczàce
oceny, który zawarty jest w Konstytucji projektów, zawartego w rozporzàdzeniach dotyczàcych funduszy
strukturalnych, Funduszu SpójnoÊci
oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Przewodnik ten jednak
powinien byç postrzegany przede
wszystkim jako wk∏ad do wspólnej
dla ca∏ej Europy kultury ewaluacji
w zakresie oceny projektów”. Zgodnie z powy˝szym komisja zobowiàzana jest do przygotowania takich
wytycznych natomiast nie wydaje
si´ ˝eby mia∏o to mieç wp∏yw na
ich charakter prawny. Przewodnik
ma stanowiç pomoc dla beneficjentów oraz oceniajàcych, ale nie ma
mocy powszechnie wià˝àcej.
ZawartoÊç Przewodnika
Aktualny dokument ró˝ni si´ w niektórych miejscach znacznie od tego
z 2002 roku, a tak˝e jest bardziej
obszerny – dodany za∏àcznik G dotyczàcy ewaluacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Generalnie dokument obejmuje: ogólne
informacje dotyczàce oceny projektów w ramach funduszy UE, agend´
analitycznà dla ewaluatora projektu
(szczegó∏owy opis odpowiednich
elementów analizy), zarys analizy
projektów wed∏ug sektorów (punkt
3.2 ÂRODOWISKO sk∏ada si´
z trzech podpunktów: 3.2.1 Utylizacja odpadów, 3.2.2 Zaopatrzenie
w wod´ i urzàdzenia sanitarne oraz
3.2.3 Zapobieganie zagro˝eniom
naturalnym), a tak˝e studia przypadków m.in. inwestycj´ w spalarni´
odpadów z odzyskiem energii oraz
inwestycj´ w oczyszczalni´ Êcieków oraz dziesi´ç za∏àczników,
w tym wspomniany ju˝ za∏àcznik G
dotyczàcy ewaluacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rozdzia∏ zawierajàcy zarys analizy
sektora ÂRODOWISKO dotyczy
projektów majàcych na celu konserwacj´ i ochron´ Êrodowiska.
W szczególnoÊci przeanalizowano
projekty dotyczàce zak∏adów gos-
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podarki odpadami i zintegrowanych us∏ug zaopatrzenia w wod´ do
u˝ytku publicznego oraz projekty
zapobiegania zagro˝eniom naturalnym. Zgodnie z Przewodnikiem
Unia Europejska uwa˝a kl´ski
˝ywio∏owe za powa˝ne wyzwanie
dla wielu krajów, w których takie
wydarzenia doprowadzi∏y w ostatnim okresie do powa˝nych szkód
Êrodowiskowych i ekonomicznych.
Utylizacja odpadów
Utylizacja odpadów dotyczy zarówno
nowych zak∏adów, jak i inwestycji
w renowacj´ i modernizacj´ istniejàcych zak∏adów gospodarki odpadami. Projekty mogà obejmowaç
zbiórk´ odpadów sta∏ych i sortownie
takich odpadów, spalarnie (z odzyskiem energii lub bez niego), sk∏adowiska odpadów lub inne zak∏ady
unieszkodliwiania bàdê usuwania
odpadów.
Chodzi w tym przypadku o odpady
sta∏e:
➢ wymienione w dyrektywach
unijnych;
➢ uj´te w europejskim katalogu
odpadów (decyzja Komisji
2000/532/WE);
➢ inne rodzaje odpadów okreÊlone na poziomie krajowym.
Cele projektu
Je˝eli chodzi o cele ogólne projektu,
to powinny byç one zwiàzane z rozwojem lokalnym i regionalnym
oraz zarzàdzaniem Êrodowiskiem.
Obejmujà m.in.:
➢ rozwój nowoczesnego lokalnego
i regionalnego sektora gospodarki
odpadami;
➢ ograniczenie zagro˝eƒ zdrowotnych zwiàzanych z niekontrolowanà gospodarkà odpadami
komunalnymi i przemys∏owymi;
➢ zmniejszenie zu˝ycia surowców
oraz planowanie koƒcowych etapów cykli produkcji i zu˝ycia
materia∏ów;
www.dashofer.pl

Nr 4/2009
➢ ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ, takich jak zanieczyszczenia powietrza i wody;
➢ innowacyjne technologie zbiórki
i utylizacji odpadów.
Dotyczy to g∏ównie obiektów przeznaczonych do zbiórki, tymczasowego przechowywania i recyklingu
odpadów (zbiórka selektywna lub
nie), takich jak komunalne punkty
zbiórki; kompostownie; obiekty,
w których prowadzi si´ fizycznà
lub chemicznà obróbk´ odpadów,
np. instalacje do przerabiania olejów
odpadowych; spalarnie odpadów
domowych i przemys∏owych (z kogeneracjà lub bez), sk∏adowiska
odpadów.
Analiza projektu
– krok po kroku
W opracowaniu szczegó∏owo opisane
sà wszystkie kolejne kroki dotyczàce
projektu, w tym analiza wykonalnoÊci i rozwiàzaƒ alternatywnych,
analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz ocena ryzyka.
Sektor odpadowy
– studium przypadku
W dokumencie odnaleêç mo˝na
interesujàce studium przypadku
dotyczàce sektora odpadowego –
inwestycj´ w spalarni´ odpadów
z odzyskiem energii. Studium dotyczy projektu, gdzie gmina proponuje
budow´ nowej spalarni odpadów do
∏àcznego spalania odpadów komunalnych i odpadów specjalnych niepodlegajàcych recyklingowi. W spalarni ma byç odzyskiwana energia
(elektryczna i cieplna), przy czym
ta druga trafia do przemys∏u i gospodarstw domowych za poÊrednictwem
istniejàcej lokalnej sieci grzewczej.
Cz´Êç odpadów, których recykling
jest mo˝liwy, selekcjonuje si´ i odzyskuje w spalarni przed spaleniem.
Projekt jest realizowany w obj´tym
programem konwergencji regionie
kraju nieuprawnionego do pomocy
z Funduszu SpójnoÊci.
www.dashofer.pl

Obs∏ugiwany obszar to tereny miejskie liczàce ok. 600 tys. mieszkaƒców. Projektowana przepustowoÊç
pieca zosta∏a ustalona na 300 tys.
ton odpadów rocznie. Spalarnia
zajmie obszar 16 200 m2. Gmina wybierze partnera z sektora prywatnego w drodze przetargu w systemie BOT (Build, Operate, Transfer
– budowa, eksploatacja, przekazanie).
Horyzont czasowy BOT ustalono
na 30 lat. Termin obejmuje czas na
przygotowanie projektu, budow´,
rozruch i eksploatacj´ spalarni.
Obecnie sta∏e odpady komunalne
sk∏aduje si´ na wysypisku, którego
okres eksploatacji si´ koƒczy i którego
pojemnoÊci nie mo˝na zwi´kszyç.
Partnerstwo
publiczno-prywatne
W tym studium przypadku wykorzystano zasady oceny projektów
PPP, które przedstawione zosta∏y
w za∏àczniku G. Zgodnie z tymi
zasadami projektem realizowanym
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) mo˝na nazwaç
ka˝dy projekt, w którym nak∏ady
inwestycyjne sà ponoszone (w ca∏oÊci
lub cz´Êciowo) przez sektor prywatny i istnieje umowa regulacyjna
mi´dzy sektorem prywatnym i publicznym regulujàca podzia∏ odpowiedzialnoÊci za zapewnienia
infrastruktury i/lub us∏ug. Poziom
z∏o˝onoÊci PPP jest uzale˝niony od
sektora, rodzaju projektu i kraju,
poniewa˝ jest funkcjà mechanizmów ograniczania ryzyka i wykorzystania dost´pnych Êrodków na
finansowanie projektu. Za∏o˝eniem
udzia∏u sektora prywatnego w zapewnianiu dóbr i us∏ug publicznych
jest to, ˝e bez wzgl´du na ustalenia
umowne mi´dzy stronami, musi
byç osiàgalny odpowiedni zwrot
z inwestycji.
Koszty i zyski
Jednym z najwa˝niejszych argumentów za zaanga˝owaniem sektora
prywatnego jest to, ˝e motyw zysku

zwi´ksza op∏acalnoÊç i ÊwiadomoÊç
rynkowà. Firmy dok∏adajà wszelkich staraƒ, aby zagwarantowaç
efektywne wykorzystanie kapita∏u
nara˝onego na ryzyko i uzyskaç
zadowalajàcy zwrot z inwestycji.
Chocia˝ koszt kapita∏u prywatnego
jest wy˝szy ni˝ koszt Êrodków zapewnianych przez sektor publiczny,
panuje przekonanie, ˝e nadwy˝k´
t´ równowa˝y wy˝sza efektywnoÊç
sektora prywatnego. Aby sprawdziç zalety zapewniania infrastruktury przez sektor prywatny i wykazaç
du˝e korzyÊci takiego rozwiàzania
w stosunku do zainwestowanych
Êrodków pieni´˝nych, oferty prywatne muszà podlegaç obiektywnej
ocenie w odniesieniu do wzorca
zarzàdzanego i finansowanego na
zasadach przedsi´wzi´ç publicznych. Do przeprowadzenia oceny
korzyÊci w stosunku do zainwestowanych Êrodków pieni´˝nych
mo˝na zastosowaç komparator sektora publicznego (PSC), który umo˝liwia oszacowanie hipotetycznego
kosztu skorygowanego o ryzyko
alternatywnego finansowania, posiadania i prowadzenia projektu na
zasadach przedsi´wzi´cia publicznego. Wi´cej informacji o PSC znajduje si´ w ju˝ przytaczanym za∏àczniku.
Zaopatrzenie w wod´
i urzàdzenia sanitarne
Punkt jest poÊwi´cony inwestycjom
w zintegrowane us∏ugi zaopatrywania w wod´ do u˝ytku publicznego
i do innych celów. Us∏ugi takie obejmujà zaopatrzenie i dostarczanie
wody, a tak˝e zbiórk´, odprowadzanie, oczyszczanie i usuwanie Êcieków.
Pod uwag´ brane jest tak˝e ponowne
wykorzystanie wody Êciekowej, chocia˝, ÊciÊle rzecz bioràc, nie stanowi
to cz´Êci tego rodzaju us∏ug.
Wybór projektów powinien byç
zgodny z ogólnymi i szczegó∏owymi
przepisami w sprawie gospodarki
wodà i Êciekami oraz z zasadami
kierujàcymi politykà UE w tym
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sektorze. Polityka europejska w zakresie gospodarki wodà okreÊlona
jest w ramowej dyrektywie wodnej, tzn. w dyrektywie 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego
dzia∏ania w dziedzinie polityki
wodnej. Je˝eli chodzi o cele projektu inicjator (projektodawca) ma
przedstawiç planowanà inwestycj´
w jej ogólnym kontekÊcie, który pozwoli wykazaç, ˝e efektem (g∏ównym
celem) realizacji projektu b´dzie
poprawa jakoÊci, skutecznoÊci i efektywnoÊci wykonywanych us∏ug.
Nast´pnie szczegó∏owo opisane sà
wszystkie kolejne kroki analizy projektu w tym analiza wykonalnoÊci
i rozwiàzaƒ alternatywnych, analiza
finansowa, analiza ekonomiczna
oraz ocena ryzyka.
Inwestycja
w oczyszczalnie Êcieków
W dokumencie znajduje si´ ciekawe studium wypadku dotyczàce
sektora wodnego – inwestycja
w oczyszczalni´ Êcieków. Zgodnie
z definicjà Projekt stanowi inwestycj´ w oczyszczanie Êcieków i ponowne wykorzystanie dobrze oczyszczonych Êcieków do ró˝norodnych
celów po intensywnym oczyszczaniu trzeciego stopnia. Jest on realizowany w obj´tym programem
konwergencji regionie kraju uprawnionego do pomocy z Funduszu
SpójnoÊci. Projekt obejmuje budow´
nowej oczyszczalni Êcieków zgodnej z aktualnie obowiàzujàcymi
przepisami, obs∏ugujàcej Êredniej
wielkoÊci miasto (725 000 mieszkaƒców w poczàtkowym roku; liczba
ludnoÊci roÊnie corocznie o 0,15%).
Obecnie nieoczyszczone Êcieki sà
odprowadzane do przep∏ywajàcej
przez miasto rzeki. Projekt obejmuje realizacj´ czterech modu∏ów
intensywnego oczyszczania Êcieków
w celu ich ponownego wykorzystania.
Modu∏y te b´dà obs∏ugiwaç Êrednio
ok. 70% oczyszczonych Êcieków.
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Poni˝ej oczyszczalni zostanà zbudowane dwie stacje pomp i system
rur doprowadzajàcych oczyszczonà
wod´ do istniejàcego ju˝ zbiornika
odpadowego na nawodnionym terenie i istniejàcego zbiornika obs∏ugujàcego sieç przemys∏owà. Zarówno
sieç nawadniajàca, jak i sieç doprowadzajàca wod´ do zak∏adów
przemys∏owych ju˝ istniejà.

✔

WA˚NE!

Ca∏oÊç inwestycji realizuje gmina,
która wybierze partnera prywatnego
w drodze przetargu w systemie BOT
– buduj eksploatuj przeka˝ (rodzaj
partnerstwa publiczno-prywatnego,
PPP). Ten rodzaj PPP jest opisany
w za∏àczniku G. Horyzont czasowy BOT
ustalono na 30 lat. Termin obejmuje
czas na przygotowanie projektu, budow´, rozruch i eksploatacj´ systemu.

W tym studium przypadku wykorzystane zosta∏y ramy Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, którego
oceny dotyczy Za∏àcznik G. Zgodnie z nim Projektem realizowanym
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) mo˝na nazwaç
ka˝dy projekt, w którym nak∏ady
inwestycyjne sà ponoszone (w ca∏oÊci
lub cz´Êciowo) przez sektor prywatny i istnieje umowa regulacyjna
mi´dzy sektorem prywatnym i publicznym regulujàca podzia∏ odpowiedzialnoÊci za zapewnienia infrastruktury i/lub us∏ug. Poziom z∏o˝onoÊci
PPP jest uzale˝niony od sektora,
rodzaju projektu i kraju, poniewa˝
jest funkcjà mechanizmów ograniczania ryzyka i wykorzystania dost´pnych Êrodków na finansowanie
projektu. Za∏o˝eniem udzia∏u sektora
prywatnego w zapewnianiu dóbr
i us∏ug publicznych jest to, ˝e bez
wzgl´du na ustalenia umowne mi´dzy stronami, z perspektywy ÊciÊle
finansowej musi byç osiàgalny
odpowiedni zwrot z inwestycji.
Jednym z najwa˝niejszych argumentów za zaanga˝owaniem sektora
prywatnego jest to, ˝e motyw zysku
zwi´ksza op∏acalnoÊç i Êwiado-
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moÊç rynkowà. Firmy dok∏adajà
wszelkich staraƒ, aby zagwarantowaç efektywne wykorzystanie kapita∏u nara˝onego na ryzyko i uzyskaç zadowalajàcy zwrot z inwestycji.
Chocia˝ koszt kapita∏u prywatnego
jest wy˝szy ni˝ koszt Êrodków zapewnianych przez sektor publiczny,
panuje przekonanie, ˝e nadwy˝k´
t´ równowa˝y wy˝sza efektywnoÊç
sektora prywatnego. Aby sprawdziç
zalety zapewniania infrastruktury
przez sektor prywatny i wykazaç
du˝e korzyÊci takiego rozwiàzania
w stosunku do zainwestowanych
Êrodków pieni´˝nych, oferty prywatne muszà podlegaç obiektywnej
ocenie w odniesieniu do wzorca zarzàdzanego i finansowanego na zasadach przedsi´wzi´ç publicznych.
Do przeprowadzenia oceny korzyÊci
w stosunku do zainwestowanych
Êrodków pieni´˝nych mo˝na zastosowaç komparator sektora publicznego (PSC), który umo˝liwia
oszacowanie hipotetycznego kosztu
skorygowanego o ryzyko alternatywnego finansowania, posiadania
i prowadzenia projektu na zasadach
przedsi´wzi´cia publicznego. Wi´cej
informacji o PSC znajduje si´ w∏aÊnie we wspomnianym Za∏àczniku.
Podsumowanie
T∏umaczenie Przewodnika do analizy kosztów i korzyÊci projektów
inwestycyjnych pojawi∏o si´ stosunkowo szybko i nale˝y mieç nadziej´,
˝e pomo˝e wszystkim lepiej zorientowaç si´ w tej trudnej tematyce.
Zgodnie z za∏o˝eniem autorów,
zosta∏ napisany tak, aby sprostaç
potrzebom wielu u˝ytkowników,
w tym urz´dników Komisji Europejskiej, paƒstw cz∏onkowskich
oraz krajów kandydujàcych, personelu instytucji finansowych i konsultantów zaanga˝owanych w przygotowanie, a tak˝e ewaluacj´ projektów inwestycyjnych. W najbli˝szym
czasie oka˝e si´, czy zdo∏a im sprostaç równie˝ w Polsce.
■
Krzysztof Choromaƒski
www.dashofer.pl
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Finanse
Op∏ata miejscowa
Op∏ata miejscowa regulowana jest
przez Ustaw´ o podatkach i op∏atach lokalnych z dnia 12 stycznia
1991 r. (tekst jednolity z dnia
21 czerwca 2006 r.: Dz.U. Nr 121,
poz. 844).

Nie wszystkie gminy, które majà
walory krajobrazowe i turystyczne
oraz odpowiednià infrastruktur´,
mogà pobieraç op∏at´ miejscowà.
Istniejà dodatkowo warunki formalnoprawne, którym gmina powinna
wype∏niç. Najwa˝niejszy to z∏o˝enie stosownego wniosku i uzyskanie wpisu na list´ gmin uprawnionych do pobierania op∏aty, którà
sporzàdza wojewoda, po uzgodnieniu wniosku z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska. Oprócz
wniosku, gmina sk∏ada równie˝
specjalnà ankiet´.
W ankiecie znajdujà si´ pytania dotyczàce m.in. jakoÊci i czystoÊci wody,
zagro˝eƒ ekologicznych, ha∏asu,
spalin, iloÊci miejsc noclegowych,
gastronomicznych, handlowych, krajobrazu, pla˝y, przystani i bibliotek.
Kiedy pobierana jest
op∏ata miejscowa?
Zobowiàzanie z tytu∏u op∏aty miejscowej powstaje bez udzia∏u organu
podatkowego, w drodze wystàpienia okolicznoÊci faktycznych, z zaistnieniem których przepisy prawa
∏àczà powstanie zobowiàzania.
Jest pobierana od osób fizycznych,
przebywajàcych d∏u˝ej ni˝ dob´
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowoÊciach posiadajàcych korzystne w∏aÊciwoÊci
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umo˝liwiajàce pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowoÊciach znajdujàcych si´ na obszarach, którym
www.dashofer.pl

nadano status obszaru ochrony
uzdrowiskowej
– za ka˝dy dzieƒ pobytu w takich
miejscowoÊciach.
Obowiàzek podatkowy powstaje,
gdy dana osoba przebywa d∏u˝ej ni˝
24 godziny i obejmuje ka˝dy dzieƒ
pobytu. OkreÊlenia „doba” i „dzieƒ”
w tym przypadku majà takie samo
znaczenie.

✔

WA˚NE!

Op∏aty miejscowej nie pobiera si´:
1) pod warunkiem wzajemnoÊci –
od cz∏onków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów konsularnych oraz innych
osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mi´dzynarodowych, je˝eli
nie sà obywatelami polskimi i nie
majà miejsca pobytu sta∏ego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywajàcych w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomoÊci z tytu∏u posiadania
domów letniskowych po∏o˝onych
w miejscowoÊci, w której pobiera
si´ op∏at´ miejscowà albo uzdrowiskowà;
5) od zorganizowanych grup dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej.

Od osób, od których pobierana jest
op∏ata uzdrowiskowa, nie pobiera
si´ op∏aty miejscowej.
Która gmina mo˝e
pobieraç op∏at´?
Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla minimalne warunki, jakie powinna spe∏niaç miejscowoÊç, w której mo˝na pobieraç
op∏at´ miejscowà, uwzgl´dniajàc
zró˝nicowanie warunków regionalnych i lokalnych. Obecnie obowià-

zujàcym aktem jest Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie
warunków, jakie powinna spe∏niaç
miejscowoÊç, w której mo˝na
pobieraç op∏at´ miejscowà, z dnia
18 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 249,
poz. 1851).

✔

WA˚NE!

Obecnie za minimalne warunki
klimatyczne uznaje si´ zachowanie:
1) na terenie strefy, na obszarze której po∏o˝ona jest miejscowoÊç,
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu
ze wzgl´du na ochron´ zdrowia
ludzi, okreÊlonych w przepisach
o ochronie Êrodowiska;
2) w miejscowoÊci dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych, okreÊlonych w przepisach o ochronie Êrodowiska.

Za minimalne warunki krajobrazowe uznaje si´ natomiast wyst´powanie na terenie gminy, na obszarze
której po∏o˝ona jest miejscowoÊç,
jednego z elementów Êrodowiska
przyrodniczego, istotnych dla wypoczynku lub jednego z walorów
krajoznawczych.
Za elementy Êrodowiska przyrodniczego istotne dla wypoczynku
uznaje si´:
1) szat´ roÊlinnà: lasy lub u˝ytki
rolne – w rozumieniu przepisów
o podatkach i op∏atach lokalnych, zajmujàce ∏àcznie ponad
80% powierzchni gminy;
2) wody: wody przybrze˝ne, morskie wody wewn´trzne i Êródlàdowe wody powierzchniowe –
w rozumieniu przepisów prawa
wodnego;
3) wody w kàpieliskach spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w przepisach prawa wodnego;
4) urozmaiconà rzeêb´ terenu:
wy˝yny oraz góry.
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Za walory krajoznawcze uznaje
si´: osobliwoÊci fauny lub flory;
ska∏ki lub grupy ska∏; wàwozy,
doliny lub prze∏omy rzeczne; wodospady, êród∏a lub wywierzyska;
jaskinie lub groty; g∏azy narzutowe
lub g∏azowiska; parki zabytkowe;
zbiory przyrodnicze; ogrody botaniczne lub ogrody zoologiczne;
punkty widokowe; parki narodowe,
parki krajobrazowe lub rezerwaty
przyrody; rezerwaty archeologiczne;
skanseny lub oÊrodki twórczoÊci
ludowej; zabytki architektury lub
budownictwa; zbiory artystyczne;
muzea; obiekty historyczno-wojskowe; miejsca martyrologii; zabytki
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub techniki; imprezy kulturalne.
Za minimalne warunki umo˝liwiajàce pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
uznaje si´ natomiast istnienie w miejscowoÊci bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach,
w których mogà byç Êwiadczone
us∏ugi hotelarskie, w rozumieniu
przepisów o us∏ugach turystycznych.

Rada gminy ustala miejscowoÊci
odpowiadajàce powy˝szym warunkom. W przypadku, gdy okreÊlone miejscowoÊci nie zosta∏y uznane
przez w∏aÊciwà rad´ gminy, w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 3
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych, za
posiadajàce odpowiednie warunki
klimatyczne, krajobrazowe oraz
umo˝liwiajàce pobyt osób w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych, to podj´cie uchwa∏y
ustalajàcej op∏at´ miejscowà w tych
miejscowoÊciach b´dzie sprzeczne
z prawem (wyrok Naczelnego Sàdu
Administracyjnego – OÊrodek
Zamiejscowy w Poznaniu z dnia
27 wrzeÊnia 1991 r., sygn. SA/Po
943/91).

Ustawa wprowadza podstawowe
rozró˝nienie na gminy uzdrowiskowe i pozosta∏e oraz nieprzekraczalne limity górnych stawek, jakie
mogà byç przyj´te przez rady gmin
w swoich uchwa∏ach.

Zasady op∏acania

Rada gminy mo˝e zarzàdziç pobór
tych op∏at w drodze inkasa oraz
okreÊliç inkasentów i wysokoÊç
wynagrodzenia za inkaso.
■

Co do zasady ustawa nie ró˝nicuje stawek op∏aty miejscowej gminach, które tym samym nabywajà
znacznà swobod´ w kszta∏towaniu stawek op∏aty miejscowej na
swoim terenie.

Poniewa˝ stawka op∏aty miejscowej nie stanowi du˝ego obcià˝enia
dla bud˝etów osobistych, w praktyce uchwalane sà stawki zbli˝one
do maksymalnych.
Stawka op∏aty miejscowej w miejscowoÊciach posiadajàcych korzystne
w∏aÊciwoÊci klimatyczne, walory
krajobrazowe oraz warunki umo˝liwiajàce pobyt osób w tych celach
nie mo˝e przekroczyç 1,86 z∏
dziennie.

Paulina Grabowska

Finanse
OdpowiedzialnoÊç i odszkodowania za szkody wyrzàdzone
przez zwierz´ta
Zakres odpowiedzialnoÊci jest
jednak ograniczony, nie obejmuje
ona bowiem utraconych korzyÊci.
Rada Ministrów mo˝e w drodze
rozporzàdzenia okreÊliç tak˝e
inne ni˝ wskazane gatunki zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych
szkody, za które odpowiada Skarb
Paƒstwa.

Zgodnie z art. 126 ustawy z 2004 r.
Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody wyrzàdzone przez:
1) ˝ubry – w uprawach, p∏odach
rolnych lub w gospodarstwie
leÊnym;
2) wilki – w pog∏owiu zwierzàt
gospodarskich;
3) rysie – w pog∏owiu zwierzàt

14

gospodarskich;
4) niedêwiedzie – w pasiekach,
w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leÊnym lub rybackim.

lone w drodze rozporzàdzenia wykonawczego. W sprawach spornych
dotyczàcych wysokoÊci odszkodowaƒ za szkody wyrzàdzone przez
zwierz´ta chronione orzekajà sàdy
powszechne.

Ogl´dzin i szacowania szkód oraz
ustalania wysokoÊci odszkodowania
i jego wyp∏aty dokonuje regionalny
dyrektor, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku. Sposób post´powania przy szacowaniu
szkód, sposób wyp∏aty odszkodowaƒ za szkody, a tak˝e wzory dokumentów dotyczàcych szacowania
szkód i wyliczania odszkodowaƒ
oraz terminy zg∏oszenia i szacowania szkody powinny zostaç okreÊ-

Odszkodowanie nie przys∏uguje osobom, którym przydzielono grunty
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, a tak˝e je˝eli poszkodowany
nie dokona∏ sprz´tu upraw lub p∏odów rolnych w ciàgu 14 dni od zakoƒczenia zbiorów tego gatunku
roÊlin w danym regionie, bàdê nie
wyrazi∏ zgody na budow´ przez
regionalnego dyrektora lub dyrektora parku narodowego urzàdzeƒ
lub wykonanie zabiegów zapobie-
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gajàcych szkodom. Odszkodowanie
nie przys∏uguje tak˝e za szkody:
1) powsta∏e w mieniu Skarbu
Paƒstwa, z wy∏àczeniem mienia
oddanego do gospodarczego
korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego;
2) nieprzekraczajàce w ciàgu roku
wartoÊci 100 kg ˝yta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
3) w uprawach rolnych za∏o˝onych
z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych;
4) wyrzàdzone przez wilki, niedêwiedzie lub rysie w pog∏owiu
zwierzàt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu
do wschodu s∏oƒca, bez bezpoÊredniej opieki.
W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy gospodarstw rolnych i leÊnych mogà

?

wspó∏dzia∏aç z regionalnym dyrektorem, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku,
w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i p∏odów rolnych, lasów
oraz zwierzàt gospodarskich przed
szkodami powodowanymi przez
zwierz´ta chronione. Wspó∏dzia∏anie
takie mo˝e obejmowaç budow´ urzàdzeƒ lub wykonanie zabiegów zapobiegajàcych szkodom i mo˝e byç
finansowane z bud˝etu w∏aÊciwego
miejscowo dyrektora parku narodowego lub wojewody, w ramach
zawartych umów cywilnoprawnych.
Szkody wyrzàdzone
na obszarach chronionych
przez zwierz´ta ∏owne
Szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta
∏owne, wyst´pujàce w parkach
narodowych, strefach ochronnych

zwierzàt ∏ownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje si´ oraz dokonuje wyp∏aty odszkodowaƒ wed∏ug zasad okreÊlonych w rozdziale 9
ustawy z dnia 13 paêdziernika
1995 r. – Prawo ∏owieckie (Dz.U.
2002 Nr 42, poz. 372, z póên. zm.).
Szacowanie szkód wyrzàdzonych
przez zwierz´ta ∏owne w strefie
ochronnej zwierzàt ∏ownych nale˝y
do zadaƒ S∏u˝by Parku Narodowego, a w rezerwatach przyrody –
do sprawujàcego nadzór nad rezerwatem. Odszkodowania za szkody
spowodowane przez zwierz´ta ∏owne w strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych sà pokrywane ze Êrodków
parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody
– ze Êrodków bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest
regionalny dyrektor.
■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi

Czy spó∏ka komunalna ze 100% udzia∏em gminy mo˝e pobieraç op∏aty od osób fizycznych i prawnych
za odbiór zu˝ytego sprz´tu elektronicznego?
Obowiàzki zbierajàcego zu˝yty sprz´t
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z póên.
zm.). Mi´dzy innymi obowiàzkiem
zbierajàcego zu˝yty sprz´t jest,
zgodnie z art. 37 ust. 2 przyj´cie

zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego
z gospodarstw domowych bez pobierania op∏aty, z zastrze˝eniem
art. 42 ust. 1 i 42a ust. 1. W art. 42
ust. 1 ww. ustawy ogranicza si´
iloÊç nieodp∏atnego przyj´cia zu˝ytego sprz´tu przez sprzedawców
detalicznych i hurtowych, natomiast

art. 42a ust. 1 reguluje przyj´cie zu˝ytego sprz´tu przez prowadzàcych
punkt serwisowy.
Z przepisów ww. ustawy wynika,
˝e obowiàzek nieodp∏atnego przyj´cia zu˝ytego sprz´tu dotyczy
wszystkich podmiotów prowadzà-
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cych tego rodzaju dzia∏alnoÊç.
A zatem brak jest podstaw prawnych
do pobierania op∏aty za przyj´cie
zu˝ytego sprz´tu. Za post´powanie
niezgodne ww. przepisami ustawa

przewiduje sankcje karne. Art. 75
pkt 2 stanowi, ˝e kto prowadzàc
dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania
zu˝ytego sprz´tu wbrew przepisowi
art. 37 pkt 2, nie przyjmie zu˝ytego

sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych albo przyjmuje
taki sprz´t odp∏atnie – podlega
karze grzywny.
■
Bogus∏awa Paku∏a

Jakie sà ekonomiczne uwarunkowania wodnej dyrektywy ramowej?
Dyrektywa 2000/60/WE z dnia
23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàca ramy wspólnotowego dzia∏ania
w dziedzinie polityki wodnej, ju˝
w punkcie (1) Preambu∏y stwierdza,
i˝: woda nie jest produktem handlowym takim, jak ka˝dy inny, ale
raczej dziedziczonym dobrem, które
musi byç chronione, bronione i traktowane jako takie.
Wed∏ug dyrektywy, Êwiadczenie
i rozliczanie us∏ug zaopatrzenia
w wod´, odprowadzania i oczyszczania Êcieków stanowi dzia∏alnoÊç
u˝ytecznoÊci publicznej, prowadzonej dla dobra wspólnego, w celu
propagowania zrównowa˝onego
korzystania z wody, opartego na
d∏ugoterminowej ochronie dost´pnych zasobów wodnych.
Gospodarcza dzia∏alnoÊç m.in. w zakresie dostarczania wody i odprowadzania Êcieków dla ka˝dego
obszaru dorzecza lub cz´Êci mi´dzynarodowego obszaru dorzecza
le˝àcego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego UE powinna podlegaç analizie ekonomicznej (art. 5
dyrektywy), która zgodnie z za∏àcznikiem III dyrektywy powinna
zawieraç informacje umo˝liwiajàce:
1) wykonanie odpowiednich obliczeƒ, niezb´dnych dla uwzgl´dnienia zasady zwrotu kosztów
za us∏ugi wodociàgowe i kanalizacyjne (zgodnie z art. 9 dyrektywy), przy uwzgl´dnieniu
d∏ugoterminowych prognoz dotyczàcych zaopatrzenia i zapotrzebowania na wod´ na obsza-
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rze dorzecza, oraz w miar´ potrzeby:
➢ kalkulacje dotyczàce wielkoÊci, cen i kosztów zwiàzanych z us∏ugami wodociàgowymi i kanalizacyjnymi,
➢ szacunkowà ocen´ odpowiednich inwestycji, w tym
prognozy dotyczàce takich
inwestycji
oraz
2) dokonanie oceny najbardziej
efektywnego ekonomicznie ∏àcznego stosowania dzia∏aƒ w odniesieniu do form dostarczania
wody i odprowadzania Êcieków,
na podstawie preliminarza potencjalnych kosztów takich
dzia∏aƒ; ocena ta powinna byç
w∏àczona do programu dzia∏aƒ
podstawowych na obszarach
dorzeczy lub cz´Êciach mi´dzynarodowych obszarów dorzeczy,
na mocy art. 11 dyrektywy.
Kolejnà wa˝nà zasadà, wynikajàcà
z art. 9 dyrektywy jest uwzgl´dnianie zwrotu kosztów za us∏ugi
wodociàgowe i kanalizacyjne, w∏àcznie z kosztami poniesionymi na cele
zwiàzane ze Êrodowiskiem naturalnym i kosztami zaanga˝owanych
zasobów, zgodnie z wy˝ej omówionà analizà ekonomicznà, a w szczególnoÊci zgodnie z zasadà zanieczyszczajàcy p∏aci (ang. Polluter
pays principle) – dyrektywa 2004/
35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialnoÊci za zapobieganie i napraw´ szkód w Êrodowisku.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 4/2009

Przed 2010 r. Paƒstwa Cz∏onkowskie sà zobowiàzane do:
1) stosowania takiej polityki op∏at
za us∏ugi wodociàgowe i kanalizacyjne, która b´dzie zach´ca∏a odbiorców us∏ug do efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych, co przyczyni
si´ do osiàgania celów Êrodowiskowych dyrektywy oraz
2) podzia∏u kosztów na poszczególne grupy odbiorców us∏ug,
roz∏o˝onego przynajmniej na
przemys∏, gospodarstwa domowe i rolnictwo, w celu odzyskania kosztów us∏ug okreÊlonych na podstawie wy˝ej opisanej analizy ekonomicznej i przy
uwzgl´dnieniu zasady zanieczyszczajàcy p∏aci.
Polska jest krajem, w którym w pe∏ni obowiàzujà postanowienia wodnej dyrektywy ramowej i dyrektywy
„zanieczyszczajàcy p∏aci”, dotyczàce zasad rachunku ekonomicznego
prowadzenia gospodarki wodno-Êciekowej, g∏ównie za przyczynà
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (ustawa wprowadza
m.in. zasad´ samofinansowania
przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych i pokrywania kosztów
oÊwiadczenia us∏ug wodociàgowych
i kanalizacyjnych od u˝ytkowników systemów, tj. poszczególnych
taryfowych grup odbiorców us∏ug),
ale tak˝e ustaw Prawo wodne
i Prawo ochrony Êrodowiska.
■
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