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Szanowni
Paƒstwo!
PPrzekazuj´ w Paƒstwa r´ce sierpniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze
w ochronie Êrodowiska”.
W ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko og∏oszono nabór wniosków do konkursów

www.dashofer.pl

Na stronie Ministerstwa Ochrony
Ârodowiska pojawi∏ si´ projekt rozporzàdzenia jednostkowych stawek
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na 2009 rok. Stawki op∏at zosta∏y
podwy˝szone o 2,5%.
➢ Zaproponowano nast´pujàce
zmiany dotyczàce op∏at za gazy
lub py∏y wprowadzane do powietrza:
● Podwy˝szenie stawek op∏at
dla niektórych substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
(HCFCs i tertrachlorku w´gla)

●

Wprowadzenie op∏at dla substancji podlegajàcych kontroli
przez Protokó∏ z kioto i Ramowà Konwencj´ Narodów
Zjednoczonych.
➢ Pojawi∏y si´ dodatkowe stawki
op∏at za emisj´ do powietrza zanieczyszczeƒ z silników spalinowych.
➢ Zwi´kszenie op∏at za sk∏adowanie odpadów dla niesegregowanych odpadów komunalnych ma
s∏u˝yç „segregacji u êród∏a”. ■
Redakcja

Porady prawne

■ Finanse
●

www.dashofer.pl

Projekt wniosku i instrukcji PROW
W ostatnich tygodniach konsultowane sà wzory dokumentów,
które b´dà bardzo istotne dla
wszystkich, którzy planujà pozyskanie Êrodków na inwestycje
wodno-Êciekowe w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jest to wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach dzia∏ania
321 „Podstawowe us∏ugi dla gos-

podarki i ludnoÊci wiejskiej” wraz
z instrukcjà wype∏niania.

Wniosek sk∏ada si´ z pi´ciu g∏ównych punktów:
I. Identyfikacja Wnioskodawcy
II. Opis operacji
III. Plan finansowy operacji
IV. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
V. Informacja o za∏àcznikach

o dofinansowanie dzia∏aƒ z V osi
priorytetowej. W temacie numeru
przeczytacie Paƒstwo o 4 nowych
konkursach w ramach dzia∏aƒ 5.1,
5.2, 5.3 i 5.4, o tym jakich zakresów
dotyczà poszczególne dzia∏ania, a tak˝e kto mo˝e ubiegaç si´ o dofinansowanie.

gramie Wspó∏pracy, którego uruchomienie planowane jest na III kwarta∏
2008 r.

W dziale Finanse polecam artyku∏ dotyczàcy tematu orzecznictwa w sprawie wymierzenia kary pieni´˝nej za
przekroczenie norm nat´˝enia ha∏asu.
Równie˝ w tym dziale przeczytacie
Paƒstwo o Szwajcarsko-Polskim Pro-

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

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.

Agnieszka Szewczyk
Redaktor odpowiedzialny
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Pierwszy punkt zawiera podstawowe informacje o potencjalnym
beneficjencie – w przypadku gminy
sà standardowe, takie jak dane
identyfikacyjne wnioskodawcy czy
jego adres.
W punkcie opis operacji podajemy
tytu∏ operacji, planowane cele operacji, miejsce realizacji operacji,
obszar, na którym b´dzie realizowana operacja, zakres i koszty
inwestycyjne operacji, planowany
termin zakoƒczenia etapów operacji (miesiàc/rok).

✔

WA˚NE!

Plan finansowy operacji obejmuje
takie informacje, jak koszt realizacji
operacji, koszty kwalifikowane etapów operacji, poziom wspó∏finansowania operacji, wnioskowana kwota
pomocy, êród∏a finansowania operacji.

Zestawienie rzeczowo-finansowe
operacji zosta∏o opracowane w formie oddzielnych arkuszy przygotowanych do wype∏nienia. W Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nale˝y wyszczególniç zakres
planowanych do realizacji robót,
dostaw i us∏ug wraz z okreÊleniem
mierników rzeczowych. Zestawienie rzeczowo-finansowe nale˝y
wype∏niç zgodnie z zakresem, jaki
b´dzie realizowany w operacji.
Arkusz IV.1 nale˝y wype∏niç
w przypadku realizacji operacji
w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej.
Uwzgl´dnione sà równie˝ arkusze:
IV.2 – dotyczàcy systemu zbioru,
segregacji, wywozu odpadów komunalnych i IV.3 – dotyczàcy operacji
w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze êróde∏ odnawialnych. Je˝eli wnioskodawca planuje
realizacj´ operacji w wi´cej ni˝ jednym zakresie, wype∏nia w∏aÊciwe dla
zaplanowanych zakresów zestawienia.
Dodatkowy arkusz ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
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jest zestawieniem zbiorczym operacji – Wnioskodawca wype∏nia
tabel´ w przypadku, gdy realizuje
operacj´ w wi´cej ni˝ jednym zakresie – nale˝y wpisaç sumy w∏aÊciwych kwot z zestawieƒ IV.1,
IV.2, IV.3.
JeÊli przyk∏adowo operacja b´dzie
realizowana w zakresie z gospodarki wodno-Êciekowej, Wnioskodawca wype∏nia jedynie zestawienie IV.1. Natomiast je˝eli operacja
b´dzie realizowana w zakresie
gospodarki wodno-Êciekowej oraz
zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, Wnioskodawca
wype∏nia zestawienie IV.1, IV.2
oraz IV. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE.
W przypadku inwestycji polegajàcej
na zakupie np. samochodu, kontenerów na Êmieci, sprz´tu komputerowego, oprogramowania, nale˝y
za∏àczyç wype∏niony Opis zadaƒ
wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Opisu zadaƒ
nie wype∏nia si´ w przypadku robót
budowlanych wymienionych w kosztorysie.

✔

WA˚NE!

Koszty planowane do poniesienia na
realizacj´ operacji nale˝y przedstawiç
w podziale na Koszty inwestycyjne
(Ki) oraz Koszty ogólne (Ko).

W ramach Kosztów inwestycyjnych
nale˝y wymieniç poszczególne elementy operacji – zadania lub grupy
zadaƒ. Nazw´ zadania lub grupy
zadaƒ realizowanych w ramach operacji nale˝y umieÊciç w nag∏ówku
ka˝dej cz´Êci Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w kolejnych
wierszach np.:
1) roboty budowlane (np. budowa
sieci wodociàgowych wraz z ze
stacjà uzdatniania wody);
2) zakup, dostawy i monta˝ maszyn
i urzàdzeƒ (np. zakup hydroforów, zakup od˝elaziaczy);
3) us∏ugi, których przedmiotem nie
sà roboty budowlane lub dostawy.
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Poszczególne pozycje zadaƒ lub
grupy zadaƒ realizowanych w ramach operacji nale˝y opisaç w taki
sposób, ˝eby mo˝liwa by∏a identy-
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fikacja mierników rzeczowych
(jednostki miary, iloÊç).
Dla robót budowlanych, uj´tych
w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nale˝y sporzàdziç
Kosztorys inwestorski wraz z tabelà
elementów scalonych i za∏àczyç go
do Wniosku.
W wiersze nale˝y wpisaç odpowiednio rodzaje robót, dostaw i monta˝u
maszyn i urzàdzeƒ, us∏ug, zgodnie
z tabelà elementów scalonych.
W przypadku zakupu w wiersze
nale˝y wpisaç nazw´ towaru, bez
podawania szczegó∏owych parametrów, zgodnie z za∏àcznikiem
Opis zadaƒ.
WartoÊç kosztów ogólnych prze-

kraczajàca 10% wartoÊci kosztów
stanowi koszt niekwalifikowalny
i nie jest ujmowana w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji.

Wnioskodawca jest zobowiàzany
do przedstawienia poprawionego
zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji.

W przypadku Wnioskodawcy, dla
którego VAT nie b´dzie kosztem
kwalifikowanym, w odpowiednie
pola wpisujemy „0”.

W cz´Êci V – Informacja o za∏àcznikach zestawione zosta∏y wszystkie wymagane za∏àczniki.

Zestawienia muszà byç podpisane
przez osob´ reprezentujàcà Wnioskodawc´ albo przez pe∏nomocnika
w wyznaczonym do tego miejscu.
Je˝eli w wyniku przeprowadzonych post´powaƒ o zamówienia
publiczne uleg∏a zmianie wysokoÊç
poszczególnych pozycji kosztów
kwalifikowalnych o wi´cej ni˝ 10%,
z wyjàtkiem kosztów ogólnych, to

Mo˝liwe jest, ˝e po konsultacjach
wzór wniosku zostanie zmieniony,
ale wi´ksza cz´Êç wniosku i instrukcji b´dzie najprawdopodobniej
wymagana w przedstawionym
kszta∏cie. Zatem ju˝ dziÊ mo˝na
zorientowaç si´, jakie problemy
mogà byç zwiàzane z opracowaniem wniosku.
■
Krzysztof Choromaƒski

Porady prawne
Koncesje na roboty budowlane i us∏ugi – nowe mo˝liwoÊci
finansowania zadaƒ publicznych w ochronie Êrodowiska
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej i zwiàzana z tym mo˝liwoÊç wykorzystywania Êrodków
pochodzàcych z funduszy strukturalnych znacznie poprawi∏o
zdolnoÊç administracji do realizowania zadaƒ publicznych. Jednak
skala niezb´dnych do realizacji
zadaƒ sprawia, ˝e zarówno Êrodki
europejskie sà niewystarczajàce,
jak i wielu samorzàdom ze Êrodków, które majà do dyspozycji,
trudno wygenerowaç niezb´dny
wk∏ad w∏asny.

Cz´sto jedynym wyjÊciem w tej
sytuacji b´dzie wi´ksze ni˝ dotychczas wykorzystanie Êrodków prywatnych. Pozwoli to zwi´kszyç pul´
Êrodków, jakimi samorzàdy b´dà
dysponowaç przy realizacji projektów inwestycyjnych. Dotyczy to
równie˝ projektów realizowanych
w obszarze ochrony Êrodowiska –
na przyk∏ad kapita∏och∏onnych
inwestycji w zakresie gospodarki
Êciekowej, poprawy efektywnoÊci
www.dashofer.pl

energetycznej, co zmniejsza emisj´
do powietrza, a tak˝e inwestycji
w zakresie gospodarki odpadowej.
25 lipca 2008 r. rzàdowy projekt
Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi zosta∏ skierowany
do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasi´gni´cia opinii Komisji
Administracji i Spraw Wewn´trznych oraz Komisji Samorzàdu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

✔

WA˚NE!

Powy˝szy projekt ma za zadanie
wprowadziç do porzàdku prawnego
regulacje dotyczàce koncesji na roboty
budowlane i koncesji na us∏ugi, które
majà si´ przyczyniç, uwzgl´dniajàc
rozwiàzania prawa wspólnotowego,
do rozszerzenia prawnych mo˝liwoÊci
realizacji zadaƒ publicznych.

Uzasadnienie projektu wskazuje,
˝e g∏ównym celem projektu Ustawy o koncesji na roboty budowlane
i us∏ugi jest stworzenie nowych
mo˝liwoÊci wykonywania zadaƒ

publicznych przez zaanga˝owanie
Êrodków prywatnych i wykorzystanie potencja∏u prywatnych podmiotów. Autorzy projektu podkreÊlajà, ˝e obowiàzkiem w∏adz jest
przyj´cie takich regulacji, które
z jednej strony zabezpieczà interes
publiczny oraz uwzgl´dnià obowiàzujàce prawo, zarówno krajowe, jak
i wspólnotowe, z drugiej otworzà
mo˝liwie szerokie spektrum dzia∏alnoÊci, pozwalajàce ∏àczyç wiedz´,
doÊwiadczenie i kapita∏ publiczny
z prywatnym.
Jak dotàd najbardziej powszechnym
sposobem realizacji zadaƒ publicznych jest ich powierzanie do wykonania zgodnie z przepisami dotyczàcymi udzielania zamówieƒ publicznych. Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych przewiduje, ˝e jednà z mo˝liwoÊci realizacji zadaƒ publicznych
jest ich wykonywanie w drodze koncesji na roboty budowlane. Mimo
˝e regulacje te istniejà od 2004 r.,
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rynek koncesji na roboty budowlane pozostaje niewykorzystany –
g∏ównie ze wzgl´du na odr´bnoÊç
przewidzianej procedury (art. 129
ust. 7 ustawy). Natomiast w obowiàzujàcym polskim porzàdku prawnym
nie przewiduje si´ w ogóle mo˝liwoÊci udzielania koncesji na us∏ugi.

✔

WA˚NE!

Prawo wspólnotowe przewiduje mo˝liwoÊç powierzania realizacji zadaƒ
publicznych na podstawie koncesji.

Definicje koncesji sà przewidziane
w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi. W przypadku
zamówienia publicznego na roboty
budowlane dyrektywa reguluje
w sposób szczegó∏owy post´powanie zamawiajàcego, majàce na celu
wy∏onienie zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta
umowa. Inaczej jest w przypadku
koncesji na roboty budowlane.
Zakresem dyrektywy obj´te sà
koncesje na roboty budowlane, których wartoÊç wynosi co najmniej
5 150 000 euro.
W przypadku takiej koncesji zamawiajàcy ma obowiàzek stosowania
przepisów dyrektywy dotyczàcych
w szczególnoÊci publikacji og∏oszeƒ
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu na z∏o˝enie
wniosku o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu. Dyrektywa nie
reguluje przebiegu post´powania
o zawarcie umowy koncesji, pozostawiajàc w tym zakresie swobod´
paƒstwom cz∏onkowskim. Wybór
koncesjonariusza mo˝e wi´c mieç
miejsce w trybie procedury przewidzianej w Dyrektywie (otwartej,
ograniczonej, dialogu konkurencyjnym lub negocjacjach z og∏oszeniem) bàdê innej, przewidzianej prawem krajowym. Koncesje na us∏ugi
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zosta∏y w ogóle wy∏àczone spod
obowiàzku stosowania Dyrektywy.
Oznacza to, ˝e w odró˝nieniu od
rygorystycznych procedur udzielania zamówieƒ publicznych ustanowionych w przepisach dyrektywy
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej majà du˝à swobod´ w kszta∏towaniu przepisów krajowych
w zakresie wyboru koncesjonariusza.
Wprowadzenie do porzàdku prawnego regulacji dotyczàcych koncesji
na roboty budowlane i koncesji na
us∏ugi przyczyni si´ do rozszerzenia prawnych mo˝liwoÊci realizacji
zadaƒ publicznych.
Projekt ustawy zak∏ada, ˝e koncesjonariusz na podstawie odp∏atnej umowy koncesji, zawieranej
z koncesjodawcà, zobowiàzuje si´
do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które
stanowi w przypadku:
➢ koncesji na roboty budowlane –
wy∏àcznie prawo do korzystania
z obiektu budowlanego albo
takie prawo wraz z p∏atnoÊcià
koncesjodawcy;
➢ koncesji na us∏ugi – wy∏àcznie
prawo do korzystania z us∏ugi
albo takie prawo wraz z p∏atnoÊcià koncesjodawcy.
Kolejny ust´p stanowi, ˝e p∏atnoÊç
koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie mo˝e prowadziç do
odzyskania ca∏oÊci zwiàzanych
z wykonywaniem koncesji nak∏adów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi
w zasadniczej cz´Êci ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji.
Z zapisów projektu wynika, ˝e
koncesja ma byç w za∏o˝eniu metodà
wykonywania zadaƒ publicznych,
w której ryzyko ekonomiczne powodzenia przedsi´wzi´cia w zasadniczej cz´Êci zostaje przeniesione na
podmiot prywatny. Znajdzie ona
zastosowanie w przypadkach, w których odbiorcà Êwiadczenia mogà
byç osoby trzecie, tj. faktyczni u˝ytkownicy przedmiotu koncesji.
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W sytuacji, gdy odbiorcà Êwiadczenia jest podmiot, który to Êwiadczenie zamawia, b´dziemy mieli do
czynienia z zamówieniem publicznym. Koncesja oznacza umow´
tego samego rodzaju, co zamówienie publiczne, z wyjàtkiem faktu,
˝e wynagrodzenie za wykonanie
roboty budowlanej lub Êwiadczenie
us∏ugi stanowi albo wy∏àcznie prawo
do korzystania z takiego obiektu
budowlanego lub us∏ugi, albo takie
prawo wraz z p∏atnoÊcià koncesjodawcy.
Orzecznictwo Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci dostarcza
wyjaÊnieƒ pomagajàcych odró˝niç
koncesje od tradycyjnej definicji
zamówienia publicznego. W sprawie
C-324/98 Telaustria (ETS z dnia
7 grudnia 2000 r.) oraz w postanowieniu C-358/00 Buchhandler
(ETS z dnia 30 maja 2002 r.) mowa
jest o tym, ˝e koncesj´ odró˝nia od
zamówienia to, ˝e „(…) wynagrodzeniem za realizacj´ zadania w drodze koncesji mo˝e byç mo˝liwoÊç
eksploatacji (wykorzystywania)
przedmiotu koncesji w zamian za
pobieranie op∏at”. Koncesja wyst´puje wi´c, gdy ustalony sposób wynagrodzenia opiera si´ na uprawnieniu koncesjonariusza do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie oferowanych przez niego
us∏ug i oznacza, ˝e ponosi on ryzyko
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci w tym zakresie.
Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie, KE wyda∏a akt prawny interpretujàcy udzielanie koncesji: „Commission Interpretative Communication On Concessions Under Community Law“. KE wyraênie podkreÊla,
˝e kontrakt, który nie zawiera ryzyka
zwiàzanego z zarzàdzaniem i utrzymywaniem budowy, a nast´pnie
obiektu, powinien byç traktowany
jako zamówienie na roboty budowlane. Okres eksploatacji daje mo˝liwoÊç wypracowania takiego zysku,
aby pokryç zarówno koszt wykonanej inwestycji, jak i ryzyko techwww.dashofer.pl
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niczne czy finansowe. Do ryzyka
zwiàzanego z budowà obiektów
budowlanych dochodzi ryzyko
utrzymania obiektów w nale˝ytym
stanie, umo˝liwiajàcym po pierwsze
u˝ytkowanie ich i pobieranie op∏at
od u˝ytkowników, a po drugie, po
okreÊlonym w kontrakcie terminie
przej´cie przez instytucj´ udzielajàcà kontraktu w pe∏ni funkcjonalnego obiektu. Jest to zgodne z ideà
koncesji, aby po wykonaniu kontraktu inwestycja nie by∏a zupe∏nie
wyeksploatowana, ale aby instytu-

!

cja publiczna sta∏a si´ w∏aÊcicielem
zbudowanego obiektu i mog∏a go
dalej u˝ytkowaç. Wynika z tego, ˝e
od podzia∏u ryzyka mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà zale˝y,
czy b´dziemy mieli do czynienia
z koncesjà czy te˝ z zamówieniem
na roboty budowlane.
Przyj´cie przez ustawodawc´ projektu Ustawy o koncesji na roboty
budowlane lub us∏ugi pozwoli
wykonywaç zadania publiczne we
wspó∏pracy z podmiotami prywat-

nymi w sposób, który b´dzie atrakcyjny dla obu stron umowy koncesji.
Rozwiàzanie na gruncie prawa
polskiego wydawaç si´ mo˝e nowatorskie, jest to jednak rozwiàzanie
znane prawu wspólnotowemu. Zastosowanie go pozwala wykorzystaç
dobre praktyki istniejàce w innych
paƒstwach Unii Europejskiej, przenoszàc je do krajowego porzàdku
prawnego.
■
Krzysztof Choromaƒski

Temat numeru

Cztery kolejne konkursy w V osi priorytetowej POIÂ
Centrum Koordynacji Projektów
Ârodowiskowych, instytucja wdra˝ajàca dla priorytetu V Ochrona
przyrody i kszta∏towanie postaw
ekologicznych Programu Infrastruktura i Ârodowisko 2007-2013, og∏osi∏o nabór wniosków do konkursów o dofinansowanie w ramach
dzia∏aƒ 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4.

wiska naturalnego oraz strat jego
zasobów i zmniejszania ró˝norodnoÊci biologicznej. W okresie 2007-2013 na realizacj´ V osi priorytetowej planuje si´ przeznaczenie kwoty
105 mln euro, z czego 89 mln euro
stanowiç b´dà Êrodki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego).

Centrum Koordynacji Projektów
Ârodowiskowych jest jednostkà
organizacyjnà Lasów Paƒstwowych, która rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
1 listopada 2006 r. Dzia∏alnoÊç
Centrum nadzoruje Rada CKPÂ,
w której sk∏ad wchodzà przedstawiciele Ministerstwa Ârodowiska,
Ministerstwa Finansów oraz organizacji pozarzàdowych.

Dotychczas Centrum Koordynacji Projektów Ârodowiskowych
og∏osi∏o dwa konkursy (o czym
informowaliÊmy w poprzednim
numerze):
➢ Konkurs 1/2008: Ochrona gatunków i siedlisk in-situ.
➢ Konkurs 2/2008: Szkolenia oraz
aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierajàcych najwi´kszy wp∏yw na przyrod´ i Êrodowisko.

Centrum powierzono obowiàzki
Instytucji Wdra˝ajàcej dla V osi
priorytetowej „Ochrona przyrody
i kszta∏towanie postaw ekologicznych”. W ramach Priorytetu V –
Ochrona przyrody i kszta∏towanie
postaw ekologicznych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko finansowane b´dà dzia∏ania na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w podziale na
cztery dzia∏ania.
G∏ównym celem V osi priorytetowej
jest ograniczenie degradacji Êrodowww.dashofer.pl

W pierwszym konkursie wnioski
mo˝na sk∏adaç jeszcze do koƒca
sierpnia, a w drugim do 25 sierpnia.
Obecnie og∏oszone zosta∏y konkursy na projekty w zakresie:
➢ Budowy lub modernizacji ma∏ej
infrastruktury, s∏u˝àcej zabezpieczeniu obszarów chronionych
przed nadmiernà i niekontrolowanà presjà turystów – kwota
przeznaczona na konkurs to 6 mln
PLN. Nabór wniosków odbywa

si´ w terminie od 28 sierpnia
2008 r. do 6 paêdziernika 2008 r.
do godz. 16.00.
➢ Przywracania dro˝noÊci i poprawy funkcjonowania korytarzy
ekologicznych, w tym korytarzy
umo˝liwiajàcych funkcjonowanie
sieci Natura 2000 – kwota przeznaczona na konkurs to 25 mln PLN.
Nabór wniosków odbywa si´
w terminie od 28 sierpnia 2008 r.
do 20 paêdziernika 2008 r. do
godz. 16.00.
➢ Opracowania krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych – kwota przeznaczona na
konkurs 7 mln PLN. Nabór wniosków odbywa si´ w terminie od
25 sierpnia 2008 r. do 25 wrzeÊnia 2008 r. do godz. 16.00.
➢ Dzia∏aƒ edukacyjnych skierowanych do spo∏ecznoÊci lokalnych
na obszarach chronionych –
kwota przeznaczona na konkurs
to 3 mln PLN. Nabór wniosków
odbywa si´ w terminie od 28 sierpnia 2008 r. do 29 wrzeÊnia 2008 r.
do godz. 16.00.
KONKURS nr 3/2008: Budowa
lub modernizacja ma∏ej infrastruktury s∏u˝àcej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed
nadmiernà i niekontrolowanà
presjà turystów – celem dzia∏ania
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jest przywracanie w∏aÊciwego
stanu siedlisk przyrodniczych
i ostoi gatunków na obszarach
chronionych wraz z zachowaniem zagro˝onych wygini´ciem
gatunków oraz ró˝norodnoÊci
biologicznej przez ich zabezpieczenie przed nadmiernà i niekontrolowanà presjà turystów.

✔

WA˚NE!

W ramach konkursu finansowane
b´dà kompleksowe projekty dotyczàce
budowy i/lub modernizacji ma∏ej
infrastruktury, s∏u˝àcej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmiernà presjà turystów. G∏ówny nacisk
zostanie po∏o˝ony na odsuni´cie
g∏ównego nurtu ruchu turystycznego
od najcenniejszych i najbardziej zagro˝onych ostoi gatunków i siedlisk
na danym obszarze.

Priorytetowo traktowane b´dà projekty dotyczàce zabezpieczenia
obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych o statusie mi´dzynarodowym.
Przyk∏adowe rodzaje projektów:
budowa lub modernizacja ma∏ej
infrastruktury s∏u˝àcej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed
nadmiernà i niekontrolowanà presjà
turystów, w tym: budowa Êcie˝ek
dydaktycznych, Êcie˝ek rowerowych,
szlaków, parkingów, punktów widokowych, wie˝ widokowych, zadaszeƒ.
Wsparcie b´dà mog∏y uzyskaç projekty, w których g∏ówny zakres prac
dotyczy budowy lub modernizacji
ma∏ej infrastruktury s∏u˝àcej odsuni´ciu ruchu turystycznego od miejsc
wyst´powania zagro˝onych gatunków lub siedlisk, tzn. co najmniej
50% wydatków kwalifikowanych
w ramach planowanego bud˝etu
zostanie poniesionych na budow´/
modernizacje ma∏ej infrastruktury,
która umo˝liwi kanalizacj´ ruchu
turystycznego.
Do puli ww. dzia∏aƒ mogà byç zaliczone: planowanie i przygotowanie
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do realizacji dzia∏aƒ terenowych;
wydatki zwiàzane z przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych
prawem uzgodnieƒ, pozwoleƒ
i decyzji administracyjnych; zakup
materia∏ów budowlanych; wydatki
zwiàzane z budowà/modernizacjà
elementów ma∏ej infrastruktury
turystycznej; zakup sprz´tu (pod warunkiem, ˝e jest on niezb´dny do
wykonania prac, a jego zakup jest
bardziej efektywny kosztowo ni˝
wynajem na czas budowy); wykup
gruntu pod warunkiem, ˝e wymienione wydatki umo˝liwiajà realizacj´ dzia∏aƒ terenowych s∏u˝àcych
odsuni´ciu presji od zagro˝onych
gatunków lub siedlisk.

funkcjonowania populacji gatunków
w skali Europy i kraju. G∏ówny
nacisk zostanie po∏o˝ony na odtwarzanie dro˝noÊci zak∏óconej przez
istniejàcà infrastruktur´ technicznà
oraz na przywracanie lub popraw´
dro˝noÊci korytarzy ekologicznych
zapewniajàcych prawid∏owe funkcjonowanie sieci Natura 2000. Priorytetowo traktowane b´dà projekty
usytuowane w miejscach kluczowych dla utrzymania spójnoÊci
sieci NATURA 2000. Do priorytetowych zaliczajà si´ równie˝ przedsi´wzi´cia charakteryzujàce si´
kompleksowym podejÊciem do rozwiàzywania problemu niedro˝noÊci korytarzy ekologicznych.

O dofinansowanie projektów
mogà si´ ubiegaç:
➢ jednostki rzàdowe, samorzàdowe,
➢ podmioty sprawujàce nadzór lub
zarzàdzajàce ochronà obszarów
chronionych,
➢ parki narodowe,
➢ parki krajobrazowe i ich zespo∏y,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych,
➢ wojewodowie,
➢ urz´dy morskie,
➢ ogrody botaniczne,
➢ ogrody zoologiczne,
➢ instytucje naukowe oraz jednostki
badawczo-rozwojowe, w tym
szko∏y wy˝sze oraz ich jednostki organizacyjne,
➢ grupy wy˝ej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodàcego.

Przyk∏adowe rodzaje projektów:
➢ Przywracanie dro˝noÊci i poprawa funkcjonowania korytarzy
ekologicznych, w tym korytarzy
umo˝liwiajàcych funkcjonowanie sieci Natura 2000.
➢ Zniesienie lub ograniczenie barier
dla przemieszczania si´ zwierzàt,
które tworzy istniejàca infrastruktura techniczna.

KONKURS nr 4/2008: Zwi´kszenie dro˝noÊci korytarzy ekologicznych – celem dzia∏ania jest
przywracanie dro˝noÊci korytarzy ekologicznych umo˝liwiajàcych przemieszczanie si´ zwierza
i funkcjonowanie populacji w skali
kraju.
W ramach konkursu b´dà finansowane kompleksowe projekty s∏u˝àce
udro˝nieniu korytarzy ekologicznych, majàcych na celu zapewnienie
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Wsparcie b´dà mog∏y uzyskaç kompleksowe projekty, w których co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego
bud˝etu zostanie poniesionych na
udro˝nienie korytarza migracyjnego, rozumiane jako konkretne
czynnoÊci majàce na celu usuni´cie
barier dla przemieszczania si´
zwierzàt lub popraw´ funkcjonowania korytarzy ekologicznych.
Do puli ww. dzia∏aƒ mogà byç zaliczone m.in.: planowanie i przygotowanie do realizacji dzia∏aƒ terenowych; nadzór merytoryczny nad
realizacjà dzia∏aƒ terenowych; wydatki zwiàzane z przygotowaniem
i uzyskaniem wymaganych prawem
uzgodnieƒ, pozwoleƒ i decyzji
administracyjnych; zakup materia∏ów budowlanych; wydatki zwiàzane z budowà/modernizacjà urzàdzeƒ u∏atwiajàcych przemieszczanie si´ zwierzàt; zakup sprz´tu (pod
warunkiem, ˝e jest on niezb´dny
www.dashofer.pl
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do wykonania prac, a jego zakup
jest bardziej efektywny kosztowo
ni˝ wynajem na czas budowy);
wykup gruntu, pod warunkiem, ˝e
wymienione wydatki umo˝liwiajà
realizacj´ dzia∏aƒ terenowych zwiàzanych z przywracaniem dro˝noÊci
korytarzy ekologicznych.
O dofinansowanie projektów mogà
si´ ubiegaç:
➢ zarzàdcy dróg i linii kolejowych,
➢ w∏aÊciwe jednostki rzàdowe
i samorzàdowe,
➢ parki narodowe i krajobrazowe,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym
szko∏y wy˝sze oraz ich jednostki organizacyjne,
➢ grupy wy˝ej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodàcego.
KONKURS nr 5/2008: Krajowe
programy ochrony wybranych
gatunków lub siedlisk przyrodniczych – celem jest wsparcie procesu opracowania planów ochrony
zagro˝onych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.
W ramach konkursu dofinansowanie otrzymajà projekty majàce na
celu opracowanie kompletnej dokumentacji, niezb´dnej do zarzàdzania
siedliskiem lub gatunkiem. Przygotowywane programy ochrony powinny stanowiç spójnà, d∏ugookresowà strategi´ ochrony gatunku lub
siedliska w skali ca∏ego kraju.
Priorytetowo traktowane b´dà programy dotyczàce ochrony siedlisk
i gatunków zagro˝onych wygini´ciem oraz gatunków i siedlisk, dla
których konieczne jest pilne wykonanie programu ochrony ze wzgl´du
na pogarszajàcy sie ich stan.
Przyk∏adowe rodzaje projektów:
Opracowywanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

www.dashofer.pl

Wsparcie b´dà mog∏y uzyskaç
kompleksowe projekty, w których
co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego bud˝etu zostanie poniesionych na opracowanie dokumentacji
niezb´dnej do skutecznego zarzàdzania siedliskiem lub gatunkiem.
Do puli ww. dzia∏aƒ mogà byç zaliczone m.in.: planowanie i przygotowanie do realizacji dzia∏aƒ terenowych s∏u˝àcych do zgromadzenia potrzebnej dokumentacji przyrodniczej, nadzór merytoryczny
nad realizacjà dzia∏aƒ terenowych
oraz realizacja konsultacji spo∏ecznych z zainteresowanymi grupami.
O dofinansowanie projektów mogà
si´ ubiegaç:
➢ jednostki sprawujàce nadzór
nad obszarami chronionymi,
➢ urz´dy morskie,
➢ jednostki rzàdowe,
➢ instytucje naukowe,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych,
➢ grupy wy˝ej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodàcego.
KONKURS nr 6/2008: Dzia∏ania
edukacyjne skierowane do spo∏ecznoÊci lokalnych na obszarach
chronionych – celem konkursu
jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
w zakresie potrzeby i w∏aÊciwych
metod ochrony Êrodowiska, przyrody i krajobrazu.
W ramach konkursu wspierane b´dà
dzia∏ania edukacyjne skierowane
do spo∏ecznoÊci lokalnych zamieszkujàcych obszary chronione lub ich
bezpoÊrednie sàsiedztwo. Szczególny nacisk po∏o˝ony zostanie na
kszta∏towanie postaw ekologicznych mieszkaƒców terenów nale˝àcych do sieci Natura 2000.
Realizacja projektów powinna zapewniç zwi´kszony poziom zrozumienia i akceptacji zasad ochrony
przyrody wÊród spo∏ecznoÊci lokal-

nych oraz rozwinàç pozytywne
emocjonalne postawy wobec Êrodowiska naturalnego.
Dobór tematów powinien byç ukierunkowany na rozszerzanie wiedzy
z zakresu lokalnych i regionalnych
zasobów przyrodniczych, metod
ochrony Êrodowiska naturalnego,
w tym w szczególnoÊci zasobów
przyrodniczych, mo˝liwoÊci spo∏ecznego, gospodarczego i przyrodniczego rozwoju obszarów chronionych przy zachowaniu walorów
przyrodniczych i krajobrazowych,
korzyÊci (w tym finansowych)
wynikajàcych z ochrony przyrody,
wp∏ywu zachowanych zasobów
przyrodniczych na jakoÊç ˝ycia.
Istotnym aspektem jest usprawnienie komunikacji mi´dzy decydentami a spo∏ecznoÊciami lokalnymi
oraz wypracowanie metod rozwiàzywania konfliktów spo∏ecznych
na obszarach chronionych. Realizacja
projektów powinna doprowadziç
do wzrostu aktywnoÊci i osobistego
zaanga˝owania mieszkaƒców obszarów chronionych w dzia∏ania na rzecz
ochrony przyrody.
Przyk∏adowe rodzaje projektów:
➢ Dzia∏ania edukacyjne skierowane do spo∏ecznoÊci lokalnych
na obszarach chronionych.
W ramach konkursu przewiduje si´
finansowanie dzia∏aƒ ukierunkowanych na komunikacj´ oraz przekazywanie informacji. Wydatki zwiàzane z wytworzeniem lub zakupem
Êrodków trwa∏ych lub nieruchomoÊci nie mogà przekroczyç 10%
wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego bud˝etu projektu,
pod warunkiem, ˝e sà one niezb´dne
dla realizacji dzia∏aƒ edukacyjnych
realizowanych w ramach projektu
i jednoczeÊnie efektywne kosztowo.
Wsparcie b´dà mog∏y uzyskaç projekty, których g∏ówny zakres dotyczy
zagadnieƒ edukacyjnych skierowanych do spo∏ecznoÊci lokalnych
na obszarach chronionych, tzn. ˝e
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co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego
bud˝etu projektu powinno dotyczyç
przygotowania i realizacji dzia∏aƒ
wymienionych w opisie konkursu.
O dofinansowanie projektów mogà
si´ ubiegaç:
➢ jednostki rzàdowe i samorzàdowe,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ parki narodowe,
➢ parki krajobrazowe i ich zespo∏y,
➢ wojewódzcy konserwatorzy przyrody,
➢ Policja,
➢ S∏u˝ba Celna,
➢ Stra˝ Graniczna,
➢ Stra˝ Po˝arna,
➢ jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych,
➢ oÊrodki edukacji ekologicznej,
➢ instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe, w tym szko∏y
wy˝sze lub ich jednostki organizacyjne,

➢ instytucje oÊwiatowe,
➢ grupy wy˝ej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodàcego.

✔

WA˚NE!

W poszczególnych konkursach projekty mogà byç wspó∏finansowane
ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego do wysokoÊci
85% wydatków kwalifikowanych
ca∏ego projektu.

Wk∏ad w∏asny Wnioskodawcy,
którego wartoÊç nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 15% wydatków kwalifikowanych, mogà stanowiç: Êrodki
z bud˝etu paƒstwa w formie
wspó∏finansowania krajowego,
Êrodki prywatne lub inne Êrodki
publiczne, pod warunkiem, ˝e Êrodki
te nie pochodzà z programów
wspó∏finansowanych przez Uni´
Europejskà.

Beneficjent, b´dàcy jednostkà samorzàdu terytorialnego, lub jego jednostka podleg∏a musi zapewniç
wk∏ad w wysokoÊci przynajmniej
5% wydatków kwalifikowanych
w postaci Êrodków w∏asnych lub
po˝yczek. Ârodki te nie mogà byç
zast´powane Êrodkami pochodzàcymi z cz´Êci bud˝etowych poszczególnych dysponentów, funduszy
celowych lub innych Êrodków publicznych.
Minimalna wartoÊç projektu wynosi
400 tys. PLN.
W przypadku budowy przejÊç dla
du˝ych i Êrednich ssaków minimalna wartoÊç projektu wynosi
2 mln PLN.
Maksymalna wartoÊç projektu wynosi 25 mln euro.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Przekroczenie norm nat´˝enia ha∏asu – kara pieni´˝na
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego
Sàdu Administracyjnego z dnia
1 marca 2006 r. II OSK 574/05
(publ. OSN rok 2006, Nr 10, poz.
120, str. 557) „analiza przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 z póên. zm.) nie
daje podstaw prawnych do twierdzenia, ˝e przekroczenie norm
nale˝y stwierdzaç na podstawie
kontroli lub innych ustaleƒ organu
i jednoczeÊnie pomiarów dokonywanych przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, nawet
w sytuacji, gdy jest on zobowiàzany do dokonywania ciàg∏ych
pomiarów”.

Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Warszawie (WSA) oddali∏ skarg´
z∏o˝onà przez „ABC” z siedzibà
w P. na decyzj´ G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, którà
utrzymana zosta∏a w mocy decyzja
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Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Ârodowiska
w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary biegnàcej za przekroczenie przez spó∏k´ „ABC” dopuszczalnego poziomu ha∏asu. W uzasadnieniu orzeczenia Sàd I instancji
przyjà∏, ˝e kara biegnàca ustalona
na podstawie kontroli ha∏asu wymierzona zosta∏a prawid∏owo.
Oddalajàc skarg´, WSA wskaza∏,
i˝ spe∏nione zosta∏y w niniejszej
sprawie wszystkie warunki okreÊlone w art. 298 ust. 1 pkt 5 oraz
w art. 299 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony
Êrodowiska. Skar˝àcy przekroczy∏
poziom dopuszczalnej emisji ha∏asu
ustalony w ostatecznej decyzji Starosty P. na 50 dB w porze dziennej
i 40 dB w porze nocnej. Kontrolne
pomiary przeprowadzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Ârodowiska w Warszawie wykaza∏y przekroczenie dopuszczalnego
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poziomu ha∏asu o 2,9 dB w porze
dnia oraz 12,4 dB w porze nocy.
Z tego wzgl´du skar˝àca spó∏ka
obcià˝ona zosta∏a karà biegnàcà,
naliczonà wed∏ug stawek wskazanych w obowiàzujàcym wówczas
Obwieszczeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 21 paêdziernika 2003 r. w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu, na rok 2004
osobno dla pory dnia i osobno dla
pory nocy, ustalajàc termin ich
naliczania od dnia nast´pnego po
zakoƒczeniu pomiarów.
Podstawa stwierdzenia
przekroczenia
poziomów ha∏asu
Skar˝àcy wywodzi∏, i˝ zgodnie
z art. 299 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska mo˝liwoÊç stwierdzenia
www.dashofer.pl
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przekroczenia lub naruszenia norm
ochrony Êrodowiska (w tym dopuszczalnego poziomu dêwi´ku)
uzale˝niona jest od przeanalizowania zarówno wyników kontroli
przeprowadzonej przez inspektora
ochrony Êrodowiska, jak i pomiarów
prowadzonych przez kontrolowanego. WSA wskaza∏ jednak, ˝e organ
wyczerpujàco wyjaÊni∏ zarówno przes∏anki, jakimi kierowa∏ si´, lokujàc
punkty pomiaru t∏a akustycznego,
jak i przyczyny faktu, i˝ w porze
nocnej wartoÊç t∏a akustycznego
jest wy˝sza ni˝ w porze dziennej.
Ponadto uzna∏, ˝e nie ma podstaw
prawnych do naliczania kary w sposób proponowany przez skar˝àcego.
Zdaniem Sàdu pierwszej instancji
sposób naliczania kary polega na
prostym pomno˝eniu wartoÊci przekroczenia dopuszczalnego poziomu
ha∏asu (liczby decybeli) przez stawk´
kary przewidzianà dla przedzia∏u
przekroczenia, w którym wskazana
wy˝ej wartoÊç si´ mieÊci. JeÊli zatem skar˝àcy przekroczy∏ dopuszczalny poziom ha∏asu (w porze
nocnej) o 12,4 dB, to te 12,4 dB nale˝a∏o pomno˝yç przez stawk´ kary
obowiàzujàcà w tamtym stanie
prawnym dla przedzia∏u naruszeƒ
10-15 dB.
Skarga kasacyjna
Skarg´ kasacyjnà do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego od powy˝szego wyroku z∏o˝y∏a Spó∏ka „ABC”.
Postawiono w niej m.in. zarzut, ˝e
z art. 299 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska wynika, ˝e podstawà do
ustalenia kary biegnàcej mo˝e byç
jedynie ∏àczne skorzystanie z obu
Êrodków dowodowych okreÊlonych
w tym przepisie, tj. na podstawie
kontroli, a w szczególnoÊci dokonywanych w ich trakcie pomiarów
albo innych ustaleƒ oraz pomiarów
prowadzonych przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, zobowiàzany do dokonania takich pomiarów. Wyniki kontroli nie mogà byç
wystarczajàce dla wymierzenia
www.dashofer.pl

kary, w przypadku gdy podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska jest
równie˝ zobowiàzany do prowadzenia pomiarów we w∏asnym zakresie.
„ABC” skar˝y∏a te˝ sposób ustalenia wysokoÊci przekroczenia dopuszczalnych norm ha∏asu, który
przyj´ty zosta∏ przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ârodowiska w Warszawie
jako podstawa wymierzenia kary
biegnàcej, w niniejszej sprawie nie
znajduje potwierdzenia w przepisach prawa. Raport pomiaru ha∏asu
wskazywa∏ Êredni poziom t∏a akustycznego w porze nocnej na poziomie 47,4 dB lub 46,7 dB, w zale˝noÊci od punktu pomiarowego.
W takiej sytuacji ju˝ samo t∏o akustyczne stanowi∏o przekroczenie
dopuszczalnych norm ha∏asu, co
zdaniem skar˝àcej Spó∏ki spowodowa∏o, ˝e ponosi ona odpowiedzialnoÊç i zwiàzane z tym obcià˝enia finansowe za okolicznoÊci
i dzia∏ania zupe∏nie niezale˝ne od niej.
Zaakceptowany przez Sàd sposób
wyliczenia kary przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ârodowiska w Warszawie
sugeruje istnienie progresji globalnej, polegajàcej na tym, ˝e po przekroczeniu okreÊlonego progu podwy˝szona stawka obowiàzuje dla
ca∏ej wartoÊci przekroczenia. Zdaniem strony skar˝àcej jest to skala
progresywna skokowa, co oznacza,
˝e wy˝sze stawki obowiàzujà dopiero
po przekroczeniu pewnego progu
i p∏aci si´ je tylko od nadwy˝ki ponad pewien próg.
„ABC” powo∏a∏a si´ równie˝ na
b∏´dy, do jakich dosz∏o, jej zdaniem,
w pomiarze ha∏asu oraz t∏a akustycznego. Referencyjny punkt pomiarowy powinien byç zlokalizowany na wysokoÊci 4,0 m ± 0,2 m
poza terenem, do którego w∏adajàcy
instalacjà posiada tytu∏ prawny.
Tymczasem raport z pomiarów
ha∏asu zlokalizowa∏ punkty pomiaru
na wysokoÊci 2 metrów. Nieprawi-

d∏owa by∏a tak˝e wysokoÊç 3,5 metra
wskazana przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska w Warszawie. Nieprawid∏owo dokonano ponadto pomiaru
t∏a akustycznego z uwagi na nieuwzgl´dnienie poziomu ha∏asu
emitowanego w pobli˝u ulicy J.
Dla okreÊlenia poziomu t∏a akustycznego zosta∏y przyj´te punkty
o oko∏o 150-200 metrów bardziej
oddalone od ulicy J. ni˝ punkty, dla
których zosta∏y ustalone przekroczenia dopuszczalnego poziomu
ha∏asu. Nie jest to, zdaniem Spó∏ki,
„porównywalne miejsce”. Wadliwie
przyj´to tak˝e dla pory nocnej poziom t∏a akustycznego wy˝szy ni˝
dla pory dziennej. Zdaniem strony
skar˝àcej nie zosta∏ uwzgl´dniony
jednorazowy ha∏as, do jakiego dosz∏o
podczas dokonywania pomiaru.
Wyrok NSA
Zgodnie z wyrokiem NSA skarga
kasacyjna nie jest uzasadniona. Sàd
stwierdzi∏, ˝e artyku∏ 298 ust. 2 pkt 1
Prawa ochrony Êrodowiska wyraênie stwierdza, ˝e wymierzenie kary
nast´puje przez ustalenie wymiaru
kary biegnàcej okreÊlajàcej dobowà
„stawk´ kary”, a nie stawki kary
(w liczbie mnogiej). Nie do zaakceptowania w Êwietle brzmienia tego
przepisu jest wi´c sposób ustalania
kary proponowany przez stron´
skar˝àcà, polegajàcy na zastosowaniu skali progresywnej skokowej,
co pozwala∏oby na zastosowanie
wy˝szej stawki dopiero po przekroczeniu pewnego progu i naliczenie
kary wed∏ug tej stawki tylko od
nadwy˝ki ponad ten próg. Zdaniem
Sàdu ˝aden zapis ustawy lub obwieszczenia nie wskazuje, ˝e kar´
w wy˝szej stawce wymierza si´ od
nadwy˝ki ponad przekroczenie poziomu ha∏asu okreÊlonego w stawce
jà poprzedzajàcej, a ustalony przez
ustawodawc´ sposób obliczania
kary prowadzi wi´c do tego, ˝e po
przekroczeniu okreÊlonego progu
decybeli wy˝sza stawka obowiàzuje
dla ca∏ej wartoÊci przekroczenia.
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Naczelny Sàd Administracyjny nie
uzna∏ równie˝ zarzutów skargi
kasacyjnej dotyczàcych naruszenia
art. 299 ust. 1 Prawa ochrony Êrodowiska. Brzmienie tego przepisu,
który wskazuje, i˝ wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska stwierdza przekroczenie lub naruszenie
na podstawie:
1) kontroli, a w szczególnoÊci
dokonywanych w ich trakcie
pomiarów albo innych ustaleƒ
(w obecnym brzmieniu: za pomocà innych Êrodków dowodowych),
2) pomiarów prowadzonych przez
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, zobowiàzany do dokonania takich pomiarów, z zastrze˝eniem art. 305 ust. 1 tej ustawy,
oznacza, ˝e ka˝dy z tych sposobów mo˝e stanowiç podstaw´ do
ustalenia kary, z zastrze˝eniem,
˝e w tym drugim przypadku pomiary te muszà mieç charakter
ciàg∏y.
Sàd zauwa˝y∏, ˝e w sytuacji, gdy
wyniki pomiarów ciàg∏ych za pomocà uwierzytelnionych urzàdzeƒ
pomiarowych, umo˝liwiajàcych
podmiotowi korzystajàcemu ze
Êrodowiska automatyczny ciàg∏y
zapis wyników, nasuwajà zastrze˝enia, to stosuje si´ przepisy art.
299-304 Prawa ochrony Êrodowiska,
a wi´c stosuje si´ kontrol´. Ponadto
ust. 2 art. 299 Prawa ochrony Êrodowiska wskazuje wyraênie, ˝e jeÊli
wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska stwierdzi w toku przeprowadzonej kontroli przekroczenia
lub naruszenia, to zawiadamia podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska,
przekazujàc mu wyniki pomiarów
w terminie 21 dni od wykonania pomiarów. W takim przypadku podmiot
ten mo˝e w celu konfrontacji przedstawiç wyniki w∏asnych pomiarów.

Sàd uzna∏, ˝e podstaw´ stwierdzenia przekroczenia (naruszenia)
wymagaƒ okreÊlonych decyzjami,
b´dàcych podstawà wymierzenia
administracyjnej kary pieni´˝nej
(art. 298), stanowià wyniki kontroli
dokonanej przez organy inspekcji,
a w pewnych sytuacjach wyniki
pomiarów ciàg∏ych, prowadzonych
przez korzystajàcego ze Êrodowiska.
Sàd stwierdzi∏, ˝e strona skar˝àca
pomiarów ciàg∏ych w rozumieniu
ustawy nie prowadzi∏a. Jedynie, jak
wynika z decyzji Starosty P.
z 2 czerwca 2003 r., strona mia∏a
wykonywaç pomiary kontrolne, pierwszy po wykonaniu nakazanych zabezpieczeƒ w terminie do 31 paêdziernika 2003 r., a nast´pne raz na
dwa lata.
Zdaniem Sàdu Prawo ochrony Êrodowiska nie daje podstaw prawnych do stwierdzenia, ˝e przekroczenie norm nale˝y stwierdzaç na
podstawie kontroli lub innych ustaleƒ organu i jednoczeÊnie pomiarów dokonywanych przez podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska, nawet
w sytuacji, gdy jest on zobowiàzany do dokonywania ciàg∏ych pomiarów.
W niniejszej sprawie strona wnoszàca skarg´ kasacyjnà kwestionowa∏a tak˝e wysokoÊç umiejscowienia punktu pomiarowego podczas
przeprowadzania kontroli przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska w Warszawie. Strona
skar˝àca podnosi∏a tak˝e kwesti´
nieuwzgl´dnienia w wynikach pomiaru t∏a akustycznego. Sàd wskaza∏, ˝e wysokoÊç umiejscowienia
punktu pomiarowego jest okreÊlona
w za∏àczniku nr 7 do obowiàzujàcego
w dacie pomiaru Rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska z 13 czerwca

2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoÊci emisji. Rozporzàdzenie rozró˝nia dwie kategorie punktów
pomiarowych: punkty referencyjne
i punkty pozosta∏e.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z okreÊlonymi w rozporzàdzeniu kryteriami lokalizacji referencyjnych punktów pomiarowych, referencyjny punkt pomiarowy lokalizuje
si´ na wysokoÊci 4,0 m ± 0,2 m poza
terenem, do którego w∏adajàcy instalacjà posiada tytu∏ prawny.

Je˝eli w miejscu lokalizacji punktu
referencyjnego znajdujà si´ przeszkody na drodze rozprzestrzeniania si´ dêwi´ku (mur, p∏ot, budynek),
punkt sytuowany jest na wysokoÊci
minimum 0,5 m nad tà przeszkodà.
Rozporzàdzenie zaleca, aby ka˝dy
przypadek traktowany by∏ indywidualnie, w zale˝noÊci od wielkoÊci
zak∏adu, liczby êróde∏ oraz celu
pomiarów emisji ha∏asu.
Powo∏ywana przez stron´ skar˝àcà
w∏aÊciwa dla lokalizacji punktu
pomiarowego wysokoÊç 4 m nad
poziomem terenu przewidziana jest
w rozporzàdzeniu w przypadku
lokalizacji pozosta∏ych punktów
pomiarowych do pomiarów na
obszarach przewidzianych pod zabudow´ jednorodzinnà, wymagajàcà prawnej ochrony przed ha∏asem.
Jest to szczegó∏owa lokalizacja,
przewidziana dla konkretnego przypadku.
Sàd uzna∏, ˝e z raportu pomiaru
ha∏asu wynika, i˝ t∏o akustyczne
by∏o przedmiotem badania i zosta∏o
uwzgl´dnione w wynikach kontroli.
Paulina Grabowska

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
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Finanse
Fundusze szwajcarskie
30 czerwca 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego, El˝bieta Bieƒkowska, zatwierdzi∏a System zarzàdzania i wdra˝ania dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy. Dokument ten okreÊla cele
i zasady funkcjonowania Programu, struktur´ instytucjonalnà, system naboru i oceny wniosków
oraz kwestie wdro˝eniowe, takie
jak: podpisywanie umów, przekazywanie Êrodków finansowych,
monitoring i raportowanie oraz
kontrol´ i audyt.

Szwajcarsko-Polski Program Wspó∏pracy jest formà bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Szwajcari´ Polsce i 9 innym paƒstwom
cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
które przystàpi∏y do niej 1 maja
2004 r. Na mocy umowy mi´dzynarodowej, zawartej 20 grudnia
2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesi´ciu nowych paƒstw cz∏onkowskich,
z czego niemal po∏owa (ok. 489 mln
CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona b´dzie na pomoc dla naszego
kraju.
Celem szwajcarskiej pomocy jest
zmniejszanie ró˝nic spo∏eczno-gospodarczych mi´dzy Polskà a wy˝ej
rozwini´tymi paƒstwami UE oraz
ró˝nic na terytorium Polski – mi´dzy oÊrodkami miejskimi a regionami s∏abo rozwini´tymi pod wzgl´dem
strukturalnym. O dofinansowanie
projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy
mogà si´ staraç instytucje sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarzàdowe. W ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó∏pracy obowiàzuje 5-letni okres
zaciàgania zobowiàzaƒ i 10-letni
okres wydatkowania, który rozpoczà∏
si´ 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu
przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.
www.dashofer.pl

W ramach programu b´dzie
mo˝na uzyskaç wsparcie mi´dzy
innymi na projekty w zakresie
Ârodowisko i infrastruktura:
➢ odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury Êrodowiskowej oraz poprawa stanu
Êrodowiska (m.in. zarzàdzanie
odpadami sta∏ymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajnoÊci energetycznej);
➢ poprawa publicznych systemów
transportowych;
➢ bioró˝norodnoÊç i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw Êrodowiskowych.
Poziomy dofinansowania:
➢ do 60 proc. ca∏kowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu/programu;
➢ do 85 proc. ca∏kowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów
otrzymujàcych dodatkowe Êrodki
finansowe z bud˝etu jednostek
administracji publicznej szczebla
centralnego, regionalnego lub
lokalnego;
➢ projekty dotyczàce budowy zdolnoÊci instytucjonalnych oraz
pomocy technicznej, projekty
realizowane przez organizacje
pozarzàdowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor
prywatny (linie kredytowe, gwarancje, por´czenia, udzia∏ w kapitale akcyjnym i zad∏u˝eniu) mogà
byç ca∏kowicie finansowane ze
Êrodków programu.
Uruchomienie Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy jest
planowane na III kwarta∏ 2008 r.
Na stronie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego dost´pny jest formularz aplikacyjny i instrukcja jego
wype∏nienia. Zgodnie z dost´pnà
informacjà zamieszczone wersje

dokumentów aplikacyjnych majà
charakter roboczy i stanowià podstaw´ do opracowania generatora
wniosków, który wkrótce b´dzie
dost´pny na stronie MRR.
Zamieszczona instrukcja dotyczy
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla pojedynczych projektów,
programów, Funduszu Pomocy
Technicznej i Funduszu Stypendialnego. Co do zasady, w pierwszej
kolejnoÊci projekty (poza wnioskiem
dla Funduszu Pomocy Technicznej)
nale˝y opracowaç w formie Zarysu
Projektu. Po stronie polskiej Krajowa
Instytucja Koordynujàca (KIK) i Instytucje PoÊredniczàce sà odpowiedzialne za weryfikacj´ Zarysu projektu. Ostatecznà decyzj´ w sprawie
Zarysu projektu podejmujà odpowiednie instytucje szwajcarskie – Szwajcarska Agencja Rozwoju i Wspó∏pracy (SDC) oraz Sekretariat Stanu
do Spraw Gospodarczych (SECO).
W przypadku zatwierdzenia przez
stron´ szwajcarskà Zarysu Projektu,
proÊba o przygotowanie Kompletnej
Propozycji Projektu jest kierowana
do Instytucji Realizujàcej. Instytucja szwajcarska mo˝e zg∏osiç uwagi,
które muszà zostaç wzi´te pod
uwag´ podczas opracowania Kompletnej Propozycji Projektu. KIK
ponosi ogólnà odpowiedzialnoÊç za
weryfikacj´ projektów po stronie
polskiej. Instytucja PoÊredniczàca
(wspierana przez Instytucj´ Wspó∏pracujàcà) przeprowadza ocen´
formalnà i merytorycznà Kompletnej Propozycji Projektu. Ostateczna
decyzja w sprawie przyznania dofinansowania projektu jest podejmowana przez SDC lub SECO na
podstawie Kompletnej Propozycji
Projektu, pisma przewodniego od
KIK i dokumentacji projektowej.
Wniosek aplikacyjny jest przeznaczony zarówno dla Zarysu Projektu,
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jak i Kompletnej Propozycji Projektu. W przypadku Zarysu Projektu
pola tekstowe wymagajàce wype∏nienia zosta∏y wyraênie oznaczone.
Wniosek aplikacyjny dla Zarysu
Projektu przekazywany jest do
Instytucji PoÊredniczàcej/Wspó∏pracujàcej w j´zyku polskim.
Niemniej jednak, je˝eli powy˝szy
wniosek jest rekomendowany przez
KIK, Instytucja wype∏nienia wniosku aplikacyjnego dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy
PoÊredniczàca/Wspó∏pracujàca
musi zapewniç jego t∏umaczenie na
j´zyk angielski przez Instytucj´
Realizujàcà. Wniosek aplikacyjny
wraz z dokumentacjà projektowà
dla Kompletnej Propozycji Projektu
przekazywany jest do Instytucji
PoÊredniczàcej/Wspó∏pracujàcej,
w j´zyku angielskim. Wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja projektowa przesy∏ane sà do Ambasady
Szwajcarii w Polsce, SDC lub
SECO, w j´zyku angielskim.
Wniosek sk∏ada si´ z siedmiu
podstawowych cz´Êci.
Cz´Êç I. INFORMACJE OGÓLNE
– rodzaj wniosku, typ projektu,
obszar geograficzny, tytu∏ projektu,
bud˝et projektu, planowany czas

trwania projektu, obszar priorytetowy, obszar tematyczny, rodzaj kwalifikowalnego projektu, streszczenie projektu.
Cz´Êç II. OPIS INSTYTUCJI
REALIZUJÑCEJ – pe∏na nazwa
Instytucji Realizujàcej, forma prawna,
siedziba, adres, osoba do kontaktów, zwi´z∏y opis instytucji.
Cz´Êç III. INFORMACJE O PROJEKCIE – opis projektu, wskaêniki,
monitorowanie i ewaluacja wskaêników, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, organizacja projektu,
szczegó∏owy harmonogram dzia∏aƒ
i koszty zwiàzane, zamówienia
publiczne.
Cz´Êç IV. BUD˚ET-FINANSOWANIE-PLAN WYP¸AT – mo˝liwoÊç odzyskania podatku VAT,
finansowanie projektu z funduszy
UE lub innych êróde∏ pomocy.
Cz´Êç V. FUNDUSZ NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW –
z∏o˝enie wniosku o Êrodki z Funduszu na Przygotowanie Projektów,
opis projektu w ramach FPP,
uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu w ramach FPP, dzia∏ania
i harmonogram realizacji, bud˝et.

Cz´Êç VI. INFORMACJA I PROMOCJA – zwi´z∏y opis (maks.
250 s∏ów) planowanych dzia∏aƒ
informacyjnych i promocyjnych
dla projektu.
Cz´Êç VII. ZA¸ÑCZNIKI – dla
Zarysu Projektu jedynym wymaganym za∏àcznikiem jest orygina∏ lub
kopia, poÊwiadczona za zgodnoÊç
z orygina∏em przez IR lub osob´/
osoby przez nià upowa˝nionà,
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego lub innego w∏aÊciwego dokumentu rejestrowego potwierdzajàcego osobowoÊç prawnà
ubiegajàcego si´ o dofinansowanie,
wraz z danymi osoby (osób) upowa˝nionej (upowa˝nionych) do
reprezentowania IR, wydane nie
wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
dniem z∏o˝enia Zarysu Projektu.
Za∏àczniki wymagane dla Kompletnej Propozycji Projektu wskazane
zosta∏y w LiÊcie za∏àczników obowiàzkowych, w∏aÊciwej dla danego
obszaru tematycznego. Instytucja
Realizujàca powinna wskazaç
zarówno za∏àczniki wymienione
w LiÊcie za∏àczników obowiàzkowych, jak i dodatkowe, fakultatywne
dokumenty. Za∏àczniki powinny
byç wyraênie ponumerowane. ■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Skàd Êrodki na usuwanie azbestu?
Niniejszy artyku∏ ma na celu
przybli˝enie Czytelnikom mo˝liwoÊci finansowania dzia∏aƒ w zakresie usuwania azbestu, jakie
zak∏ada projekt „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2008-2032.

Wsparcie finansowe
dla usuwania azbestu
Na finansowanie dzia∏aƒ dotyczàcych oczyszczania kraju z azbestu
mogà byç wykorzystywane Êrodki
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z krajowych funduszy ochrony Êrodowiska. Na liÊcie priorytetowej
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
planowanych do finansowania
znajdujà si´:
➢ wsparcie dla przedsi´biorców
i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierajàcych azbest,
➢ wspieranie opracowania dokumentacji niezb´dnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç z bez-
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zwrotnych Êrodków Unii Europejskiej,
➢ termomodernizacja obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej wraz
z wymianà wyposa˝enia na
energooszcz´dne,
➢ wspieranie programów dotyczàcych edukacji ekologicznej,
➢ opracowywanie programów ochrony powietrza i planów dzia∏ania.
Wymienione w „POKA” jako
jedno ze êróde∏ Êrodki Fundacji
EKOFUNDUSZ nale˝à niestety ju˝
www.dashofer.pl
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do przesz∏oÊci, poniewa˝ EkoFundusz
z dniem 30/06/2008 zakoƒczy∏
przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji.
Kolejnym wymienionym êród∏em
sà fundusze europejskie dotyczàce
gospodarki odpadami, modernizacji
budynków oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Projekty z zakresu
modernizacji budynków mogà dotyczyç renowacji cz´Êci wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji
budynków na cele mieszkaniowe,
modernizacji gospodarstw rolnych,
a tak˝e dzia∏aƒ w zakresie u∏atwiania startu m∏odym rolnikom, ró˝nicowania dzia∏alnoÊci w kierunku
nierolniczym, odnow´ i rozwój wsi.
Wsparcie udzielane jest w ramach
regionalnych programów operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach PO „Infrastruktura i Ârodowisko” mo˝liwe jest uzyskanie
tak˝e wsparcia na inwestycje w infrastruktur´ zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym, a w ramach regionalnych programów operacyjnych
– o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Wsparcie przeznaczone
jest na przebudow´ i modernizacj´
oÊrodków ochrony zdrowia i na ich
wyposa˝enie, a tak˝e na dostosowanie stanu technicznego istniejàcej infrastruktury do zakupionego
i u˝ytkowanego sprz´tu medycznego.
Finansowanie ze Êrodków
bud˝etowych
Oprócz wymienionych powy˝ej
Êrodków w dokumencie zosta∏y
szczegó∏owo omówione mo˝liwoÊci
finansowania „POKA” ze Êrodków
bud˝etowych pozostajàcych w dyspozycji Ministra Gospodarki. W ustawie bud˝etowej na 2008 r. zarezerwowano Êrodki finansowe w wysokoÊci 4.248 tys. z∏ na realizacj´
zadaƒ wynikajàcych z „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawww.dashofer.pl

wierajàcych azbest, stosowanych
na terytorium Polski”. Ârodki te
mogà zostaç przeznaczone na realizacj´ zadaƒ uj´tych w blokach tematycznych wskazanych w „Programie …”:
➢ Blok I – plany – 1 033 tys. z∏,
➢ Blok II – dzia∏alnoÊç informacyjno-popularyzacyjna – 1 914
tys. z∏,
➢ Blok III – monitoring i koordynacja realizacji „Programu …”
– 500 tys. z∏,
➢ Blok IV – zdrowie – 800 tys. z∏.
Ârodki z bud˝etu paƒstwa w 2008
roku powinny byç przeznaczone
przede wszystkim na realizacj´
zadaƒ najpilniejszych oraz wymagajàcych kontynuacji dzia∏aƒ realizowanych w latach 2003-2007.
Ârodki bud˝etowe pozostajàce w dyspozycji Ministra Gospodarki na
lata 2009-2032 (∏àcznie 53 mln z∏)
podzielone sà na dwie pule:
➢ I pula przeznaczona na realizacj´ zadaƒ przez Jednostk´
Koordynacyjnà(24 mln z∏),
➢ II pula to Êrodki finansowe
przeznaczone na udzielanie dotacji w trybie konkursowym
wyboru ofert na realizacj´ zadaƒ
przewidzianych w „POKA”
(29 mln z∏).
Z II puli b´dzie finansowane m.in.:
➢ wsparcie opracowania i aktualizacji gminnych, powiatowych
i wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawierajàcych
azbest,
➢ wsparcie prac przygotowawczych
dla oczyszczania z azbestu
publicznych terenów i obiektów
(dokumentacje).
Dla wzmocnienia poziomu gminnego i powiatowego niezb´dne jest
wprowadzenie regulacji prawnej
umo˝liwiajàcej desygnowanie okreÊlonej puli przychodów pochodzàcych z kar i op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska na dzia∏ania zwiàzane
z usuwaniem wyrobów zawierajà-

cych azbest. Wsparcie powinno byç
przeznaczone na dofinansowanie
us∏ugi polegajàcej na bezpiecznym
usuwaniu wyrobów zawierajàcych
azbest. Kosztami kwalifikowanymi
dofinansowania us∏ugi bezpiecznego
usuwania wyrobów zawierajàcych
azbest powinny byç koszty:
➢ demonta˝u wyrobów zawierajàcych azbest,
➢ transportu odpadów zawierajàcych azbest,
➢ z∏o˝enie odpadów zawierajàcych azbest na w∏aÊciwym sk∏adowisku.
Wsparcie zgodnie z za∏o˝eniami nie
powinno przekroczyç 80% ca∏ego
kosztu us∏ugi. WielkoÊç wsparcia
zostanie okreÊlona, jako sta∏a kwota
odniesiona do jednostki fizycznej
usuwanego odpadu (np. m2 pokrycia dachowego, m2 izolacji Êciennej, Mg rur, mg unieszkodliwionego
azbestu). Beneficjentami wsparcia
b´dà spe∏niajàcy wymagania prawa
przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu. Przedsi´biorcy-beneficjenci b´dà wybierani w przetargach organizowanych przez gminy
lub powiaty.
Wsparcie ma byç udzielone po:
➢ potwierdzeniu przez przedsi´biorc´:
➢ z∏o˝enia odpadów zawierajàcych azbest na sk∏adowisku
odpadów;
➢ oczyszczeniu terenu, na którym
by∏ prowadzony demonta˝ wyrobów zawierajàcych azbest;
➢ rozliczeniu kompleksowej us∏ugi.

✔

WA˚NE!

Niedopuszczalne ma byç ∏àczenie
wsparcia na usuni´cie azbestu ze
wsparciem na termomodernizacj´, jeÊli
jej koszt obejmuje usuni´cie azbestu.

Za∏o˝enia dotyczàce finansowania
programu dajà szanse na to, ˝e eliminacja azbestu b´dzie wykonywana profesjonalnie. B´dzie to jednak
mo˝liwe jedynie, jeÊli wykonawcy
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prac b´dà wybierani spoÊród firm,
które sà poddawane kontrolom wype∏niania wymogów prawa. Dotychczas zbyt cz´sto wyst´powa∏y
sytuacje, gdy przetargi wygrywa∏y
najtaƒsze firmy, które nie przestrzega∏y procedury. Zatem zamiast
poprawy sytuacji nast´powa∏o pogorszenie. SzkodliwoÊç wyrobów

?

azbestowych zosta∏a cz´sto zwi´kszona w wyniku rozproszenia
w Êrodowisku podczas niew∏aÊciwego demonta˝u lub sk∏adowania
w przypadkowych miejscach, w celu
maksymalnego obni˝enia kosztów.
Równie˝ nie przestrzeganie praw
pracowników wykonujàcych te
prace nara˝a ich na zwi´kszone

ryzyko zachorowaƒ na ci´˝kie,
cz´sto Êmiertelne choroby. W∏aÊciwie adresowana pomoc publiczna
powinna stanowiç bodziec do poprawy pozycji konkurencyjnych
profesjonalnych firm zajmujàcych
si´ usuwaniem azbestu.
■
Krzysztof Choromaƒski

Pytania i odpowiedzi

Który organ: starosta czy marsza∏ek województwa jest w∏aÊciwy do ustalenia zaleg∏ej op∏aty melioracyjnej za rok 1995 i wed∏ug jakich przepisów powinien post´powaç?
Ustawa – Prawo wodne w art. 204
ust. 3 rozstrzyga, ˝e w sprawach
op∏at nale˝nych za okres sprzed
wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. sprzed
1 stycznia 2002 r., stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Ustalajàc obowiàzek sp∏aty op∏at
melioracyjnych za wykonane na
koszt Skarbu Paƒstwa urzàdzenia
melioracji szczegó∏owej przed dniem
1 stycznia 2002 r., marsza∏ek województwa ma obowiàzek stosowaç
zgodnie z art. 204 przepisy dotychczasowe, tzn. przepisy z daty wykonania tych urzàdzeƒ.
Zastosowanie muszà znaleêç przepisy poprzednio obowiàzujàcej
Ustawy z dnia 24 paêdziernika
1974 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 38,
poz. 230 z póên. zm.).

✔

WA˚NE!

W myÊl przepisów art. 93 ust. 1 i 94
Ustawy z 1974 r. obowiàzujàcych
w 1995 r. op∏at´ melioracyjnà wnoszà
na rzecz paƒstwa zainteresowani
w∏aÊciciele nieruchomoÊci, na które
to nieruchomoÊci dodatni wp∏yw
wywierajà urzàdzenia melioracji

wodnych szczegó∏owych, wykonane
na koszt paƒstwa.

Inaczej sprawa wyglàda z organem
w∏aÊciwym do zaj´cia si´ sprawà
i wydania decyzji dzisiaj.
W okresie obowiàzywania Ustawy
z dnia 24 paêdziernika 1974 r. Prawo
wodne op∏aty melioracyjne stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy ustala∏
w drodze decyzji Starosta wykonujàcy zadania z zakresu administracji
rzàdowej i by∏ on w∏aÊciwy stosownie do art. 5 § 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji do ˝àdania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiàzków wynikajàcych z decyzji.
Jednak obecnie nie znajdà w tym
zakresie zastosowania przepisy ustawy z 1974 r. W przepisie art. 204
ust. 3 ustawy z 2001 r. chodzi o zasad´, ˝e „prawo nie dzia∏a wstecz”
przy ustalaniu samej nale˝noÊci,
a nie dotyczy on w∏aÊciwoÊci organu
do egzekwowania nale˝noÊci. Co do
wykonania obowiàzków wynikajàcych z decyzji wydanej przed dniem

1 stycznia 2002 r., w∏aÊciwoÊç organu
odnoÊnie do ˝àdania wykonania
obowiàzków wynikajàcych z decyzji
jest jednoznacznie ustalona w art. 5
§ 1 ust. 1 Ustawy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji i organem tym jest w∏aÊciwy do orzekania
organ I instancji. Organem w∏aÊciwym do orzekania w I instancji
zgodnie z art. 74b Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, co
do ustalania op∏at melioracyjnych,
jest marsza∏ek województwa i on
jest organem w∏aÊciwym do Êciàgania rat ustalonych wczeÊniejszà
decyzjà.
Obecnie ustalanie op∏aty melioracyjnej nale˝y w Êwietle ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. do marsza∏ka
województwa, a nie do starosty
i to równie˝ do ustalenia op∏aty za
rok 1995 (jak i ka˝dy inny rok sprzed
wejÊcia w ˝ycie ustawy z 2001 r.).
Marsza∏ek województwa równie˝
jest uprawniony do ˝àdania wykonania egzekucji administracyjnej
obowiàzków wynikajàcych z tej
decyzji.
■
dr Micha∏ Kuliƒski

W nast´pnych numerach:
1. AktualnoÊci prawne dotyczàce op∏at i funduszy w ochronie Êrodowiska
2. Dost´p do informacji o Êrodowisku w sieci teleinformatycznej
3. LIFE + wnioski w roku 2008
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Przez zasypanie rowu przydro˝nego odprowadzajàcego wody opadowe dosz∏o do zmiany stanu wody na
gruncie, co oznacza wymierne straty dla w∏aÊciciela tego gruntu. Czy w takiej sytuacji o odszkodowanie
mo˝na wystàpiç od razu do sàdu, czy konieczne jest przed wystàpieniem do sàdu wyczerpanie drogi post´powania administracyjnego?
W myÊl art. 29 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne w∏aÊciciel
gruntu, je˝eli przepisy ustawy nie
stanowià inaczej, nie mo˝e zmieniaç
stanu wody na gruncie, a zw∏aszcza
kierunku odp∏ywu znajdujàcej si´
na jego gruncie wody opadowej ani
kierunku odp∏ywu ze êróde∏, ze
szkodà dla gruntów sàsiednich oraz
odprowadzaç wód i Êcieków na
grunty sàsiednie. Przepis ten nak∏ada
ponadto na w∏aÊciciela gruntu obowiàzek usuni´cia przeszkód oraz
zmian w odp∏ywie wody, powsta∏ych na jego gruncie na skutek przypadku lub dzia∏ania osób trzecich,
ze szkodà dla gruntów sàsiednich.
W przypadku naruszenia ustanowionych zasad gospodarowania
wodà, ustawa wyposa˝a organy
w∏adzy samorzàdowej w uprawnienia s∏u˝àce wymuszeniu ich powstrzymania lub usuni´cia. Je˝eli spowodowane przez w∏aÊciciela zmiany
stanu wody na gruncie szkodliwie
wp∏ywajà na grunty sàsiednie, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta
mo˝e w decyzji nakazaç w∏aÊcicielowi gruntu przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urzàdzeƒ zapobiegajàcych szkodom
(art. 29 ust. 3). W przypadku zamierzeƒ zasadniczo ingerujàcych w sto-

sunki wodne, ustawa nak∏ada obowiàzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122).
Szeroki zakres oddzia∏ywania administracyjnego na w∏aÊcicieli gruntów w przedmiocie gospodarowania przez nich zasobami wodnymi
idzie w parze z regulacjà dochodzenia
roszczeƒ z tym zwiàzanych, wyraênie preferujàc tryb administracyjny
(w myÊl art. 186 ust. 1 Prawo wodne,
w sprawie naprawienia szkód
innych ni˝ okreÊlone w art. 16 ust. 3:
W∏aÊcicielowi gruntów zalanych
podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez
w∏aÊciciela wody lub w∏aÊciciela
urzàdzenia wodnego przys∏uguje
odszkodowanie na warunkach okreÊlonych w ustawie i art. 17 ust. 1:
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 droga sàdowa przys∏uguje po
wyczerpaniu trybu administracyjnego okreÊlonego w ust. 3 art. 186).
Zasadniczy dla dochodzenia roszczeƒ art. 186 dzieli wi´c szkody na

wymienione w art. 16 ust. 3 i art. 17
ust. 1 Prawo wodne i inne. Te pierwsze to albo szkody spowodowane
zalaniem gruntu w∏aÊciciela wodami
powodziowymi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez
w∏aÊciciela wody lub w∏aÊciciela
urzàdzenia wodnego, albo szkody
spowodowane zalaniem wodà powierzchniowà p∏ynàcà lub wodà
morza terytorialnego, wzgl´dnie
morskimi wodami wewn´trznymi,
w wyniku czego nast´puje trwa∏e
zaj´cie, w sposób naturalny, gruntu,
który staje si´ wtedy w∏asnoÊcià
w∏aÊciciela. W obu przypadkach
w∏aÊcicielowi przys∏uguje odszkodowanie „na warunkach okreÊlonych
w ustawie”, co oznacza odes∏anie
do art. 186 ust. 2 Prawa wodnego,
przewidujàcego ograniczenie naprawienia szkody do strat poniesionych
przez poszkodowanego, a zatem
z wy∏àczeniem utraconych korzyÊci.
Takie przeciwstawienie szkód okreÊlonych w art. 16 ust. 3 i 17 ust. 1
Prawo wodne i innych w kontekÊcie art. 186 ust. 3 Prawa wodnego
pozwala przyjàç, ˝e te „inne” nie
mogà byç dochodzone przed sàdem
dopóty, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja administracyjna w tym
wzgl´dzie albo decyzja taka nie za-
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padnie w terminie trzech miesi´cy
od zg∏oszenia ˝àdania przez poszkodowanego, bez wzgl´du na charakter przyczyny, która spowodowa∏a
powstanie szkody.
Zró˝nicowana jest jedynie w∏aÊciwoÊç organów, przed którymi szkoda

mo˝e byç dochodzona, w zale˝noÊci
od tego, czy jest ona nast´pstwem
wydania pozwolenia wodnoprawnego czy innych zdarzeƒ. W konsekwencji nale˝y przyjàç, ˝e roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zalewaniem gruntu (nieruchomoÊci) na skutek zahamowania

sp∏ywu wody – poza przypadkami,
o których mowa w art. 16 ust. 3
i art. 17 ust. 1 Prawa wodnego – mo˝e
byç dochodzone przed sàdem nie
wczeÊniej ni˝ po wyczerpaniu drogi
post´powania administracyjnego.
dr Micha∏ Kuliƒski

Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.
Fachowa publikacja dla kierowników budowy sieci sanitarnych
oraz inspektorów nadzoru stosujàcych wymogi polskich norm
Twoje korzyÊci z poradnika!
■
■
■
■
■

Praktyczna pomoc w codziennym rozwiàzywaniu problemów
z zakresu sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej
Wykaz Funduszy unijnych przeznaczonych dla przedsi´biorstw
zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià w zakresie sieci sanitarnych
Komentarze oparte na aktualnych przepisach prawnych
Fachowe porady, wskazówki, praktyczne uj´cie zagadnieƒ
zwiàzanych z odbiorem sieci
Konkretne wskazówki i porady fachowców!

Dodatkowo na p∏ycie CD:
■
■

Wzory wniosków, umów i pozwoleƒ niezb´dnych
przy pod∏àczeniu sieci
Wybrane akty prawne, dyrektywy i rozporzàdzenia

✄
KUPON ZAMÓWIENIOWY – WYPE¸NIJ I WYÂLIJ FAKSEM – 022 829 27 00, 829 27 27
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.
Wydanie podstawowe, ok. 1200 stron.
Cena: 299 254,15 z∏ + koszty wysy∏ki
Aktualizacja 0,70 z∏/str. A5 + koszty wysy∏ki
Forma p∏atnoÊci:

■ za pobraniem

■ przelewem

Tak, zamawiam

■

egzemplarzy

Tylko teraz
rabat 15% + kubek
gratis!

Tak, zamawiam aktualnoÊci e-mail gratis:
■ e-c∏o i transport ■ e-podatki ■ e-Kadry i p∏ace ■ e-zmiany prawa

Zamówienie produktu jest jednoznaczne z zamówieniem aktualizacji. Abonament na aktualizacje
nie jest obowiàzkowy. Rezygnacji mogà Paƒstwo
dokonaç tylko pisemnie. Majà Paƒstwo prawo do
zwrotu produktu w ciàgu 14 dni od dostarczenia.
Brak zwrotu w tym terminie jest jednoznaczny
z zakupem produktu i zobowiàzuje Paƒstwa
w przypadku p∏atnoÊci przelewem do op∏acenia
za∏àczonej faktury. Po up∏ywie 14 dni od otrzymania nie mo˝na zwróciç produktu. Dodatkowe informacje: (022) 559 36 00, 559 36 66, 559 36 42.

Firma/Instytucja:........................................................................................................................................... NIP: __ __ __-__ __-__ __-__
Adres:......................................................................................................................... Stanowisko:..........................................................
Imi´ i nazwisko:.........................................................................................................................................................................................
Bran˝a:....................................................... Telefon:.................................... Fax:.................................... e-mail:....................................
Liczba pracowników: 1-20 ■ 21-100 ■ 101-200 ■ powy˝ej 200 ■
Data: __ __– __ __ 2008 r.

WWW ODF0808
Piecz´ç/podpis.........................................................

Dobrowolnie wyra˝am zgod´ na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo
Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12, w celu realizacji mojego zamówienia, jak równie˝ w celach marketingowych. Paƒstwa dane
sà chronione zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133/97, poz.883). Zapewniamy klientom prawo do wglàdu i zmiany swoich danych osobowych.

Data: ___ ___ – ___ ___ – 2008 r.
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