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Szanowni
Paƒstwo!
Z radoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce sierpniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o op∏atach wynikajàcych z za∏o˝eƒ do nowej
Ustawy o odpadach.
Zach´cam do zapoznania si´ z pierwszà cz´Êcià tekstu o podatku leÊnym.

www.dashofer.pl

www.dashofer.pl

Âcieki – kary za opóênienia w realizacji
inwestycji
Za niewywiàzanie si´ przez gminy
z zadaƒ uj´tych w KPOÂK i tym
samym niespe∏nienie unijnych wymogów Polsce mogà groziç kary.

31 grudnia 2010 r. up∏ywa termin
realizacji drugiego z celów poÊrednich, okreÊlonych w Traktacie dotyczàcym przystàpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zwiàzanych z wdra˝aniem
wymogów Dyrektywy 91/271/EWG,
na które Polska uzyska∏a okres dostosowawczy do 2015 r.
Opóênienie w realizacji
inwestycji
157 aglomeracji powy˝ej 15 tys. RLM
zg∏osi∏o opóênienia w realizacji
inwestycji uj´tych w Krajowym
Programie Oczyszczania Âcieków
Komunalnych (KPOÂK).
Na podstawie danych przekazanych
przez marsza∏ków województw,
Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej
Z tego artyku∏u dowiedzà si´ Paƒstwo,
na jakie lasy zosta∏o na∏o˝one opodatkowanie.
Tematem numeru jest niedawno uruchomiona baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach.
W dziale Finanse informujemy o szansach, jakie pozosta∏y na pozyskanie
dofinansowania do projektów Êrodowiskowych. Przedstawiamy tak˝e wiadomoÊci dotyczàce nowych naborów
wniosków.

opracuje projekt aktualizacji Programu. Zostanà wyznaczone nowe
terminy wykonania inwestycji.
Czas na dokoƒczenie realizacji b´dzie
zale˝eç od stopnia zaawansowania
danej inwestycji. B´dzie musia∏o to
byç poÊwiadczone konkretnymi
dokumentami oraz programami dostosowawczymi wraz ze szczegó∏owym harmonogramem dzia∏aƒ inwestycyjnych dla ka˝dego przedsi´wzi´cia.
Termin 31 grudnia 2010
– mo˝liwe konsekwencje
Osiàgni´cie zgodnoÊci z dyrektywà
dla 1069 aglomeracji, z których
∏adunki zanieczyszczeƒ biodegradowalnych stanowià 86% ca∏kowitego
∏adunku tych zanieczyszczeƒ, pochodzàcych z aglomeracji, powinno
zostaç zapewnione do koƒca 2010 r.
Niewywiàzanie si´ z tego obowiàzku
lub nieterminowe wykonanie zadaƒ
Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte w tym numerze spe∏nià
Paƒstwa oczekiwania i b´dà pomocne
w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Kordowska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: kordowska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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przez gminy mo˝e przyczyniç si´
do na∏o˝enia na Polsk´ kar pieni´˝nych. JednoczeÊnie mo˝e powstaç
koniecznoÊç zwrotu przyznanych
Êrodków przez niezrealizowanie projektów dofinansowanych przez UE.

Dla gmin, które uzyska∏y zawieszenie podwy˝szonych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska, niedotrzymanie
terminu równie˝ mo˝e mieç konsekwencje. Mo˝e zajÊç koniecznoÊç
uiszczenia tych op∏at razem z nale˝-

nymi odsetkami. Najprawdopodobniej przyczyni si´ to do wzrostu
op∏at dla mieszkaƒców za zbiorowe
odprowadzanie Êcieków.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Klasyfikacja op∏at i kar pobieranych przez samorzàdy
Od 1 stycznia nie funkcjonujà ju˝
powiatowe i gminne fundusze
ochrony Êrodowiska. W zwiàzku
z tym zmieni∏ si´ tak˝e sposób klasyfikacji op∏at i kar pobieranych
przez samorzàdy z tytu∏u korzystania ze Êrodowiska.

Zgodnie z pismem z dnia 10 czerwca
2010 r. przedstawionym przez Ministerstwo Finansów (ST2-4834-13/
SZH/2010/331) w celu uj´cia dochodów z tytu∏u op∏at i kar pobieranych z tytu∏u korzystania ze Êrodowiska w bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego nale˝y przyjàç
za najbardziej adekwatny dzia∏ 900
– „Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska”, rozdzia∏ 90019 –
„Wp∏ywy i wydatki zwiàzane z gromadzeniem Êrodków z op∏at i kar za
korzystanie ze Êrodowiska” oraz
paragrafy:
➢ 069 – „Wp∏ywy z ro˝nych op∏at”
z odpowiednià czwartà cyfrà,
w przypadku wp∏ywów z tytu∏u
op∏at za usuwanie drzew, krze-

wów, szczególne korzystanie
z wód i urzàdzeƒ wodnych, sk∏adowanie odpadów oraz pozosta∏ych rodzajów gospodarczego
korzystania ze Êrodowiska i dokonywanie w nim zmian,
➢ 057 – „Grzywny, mandaty i inne
kary pieni´˝ne od osób fizycznych”, z odpowiednià czwartà
cyfrà lub
➢ 058 – „Grzywny i inne kary pieni´˝ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,
z odpowiednià czwartà cyfrà,
w przypadku wp∏ywów z tytu∏u
kar za usuwanie drzew, krzewów,
niew∏aÊciwe sk∏adowanie odpadów, naruszenie zasad korzystania ze Êrodowiska.
W przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej,
w∏aÊciwe by∏oby ujmowanie tych
wydatków w odpowiednich rozdzia∏ach i paragrafach, w zale˝noÊci od
rodzaju dokonywanego wydatku.

Przy kwalifikacji dokonanych wydatków nale˝y jednoczeÊnie przeprowadziç szczegó∏owà analiz´
charakteru wydatku i okreÊliç przes∏anki s∏u˝àce jego zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu.
O wyborze w∏aÊciwego paragrafu
(np. dotacje, wydatki bie˝àce lub
majàtkowe), bàdê rozdzia∏u klasyfikacji, decyduje wy∏àcznie jednostka
samorzàdu terytorialnego, kierujàc
si´ zakresem przedmiotowym gminnych zadaƒ z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, na∏o˝onymi przepisami Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska.
W zale˝noÊci od sposobu i kierunku
wydatkowania przedmiotowych
Êrodków, powinno si´ je sytuowaç
np. w rozdzia∏ach: 01010 – „Infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna
wsi”, 90095 – „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç”, lub 92601 – „Obiekty sportowe”.

NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. 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. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
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Ârodki pozosta∏e po zlikwidowanych
gminnych i powiatowych funduszach
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej mogà byç klasyfikowane w

rozdziale 90019 – „Wp∏ywy i wydatki
zwiàzane z gromadzeniem Êrodków
z op∏at i kar za korzystanie ze Êrodowiska” oraz w paragrafie 069 –

„Wp∏ywy z ro˝nych op∏at”, z odpowiednià czwartà cyfrà.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Odpady – zosta∏y przyj´te za∏o˝enia nowej ustawy
Rzàd przyjà∏ za∏o˝enia do nowej
ustawy odpadowej, która ma na
celu wdro˝enie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchyliç niektóre dyrektywy, przed∏o˝one przez ministra Êrodowiska.

Nowa ustawa, nad którà pracuje
resort Êrodowiska, ma za zadanie
zmian´ zasad post´powania z odpadami, a przede wszystkim:
➢ ograniczanie iloÊci wytwarzanych odpadów,
➢ zmniejszanie negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko,
➢ przygotowanie do ponownego
wykorzystania.
Reguluje tak˝e zagadnienia finansowe, dotyczàce:
➢ op∏at za sk∏adowanie odpadów,
➢ op∏at karnych za sk∏adowanie
odpadów,
➢ odraczania op∏at karnych,
➢ redystrybucji wp∏ywów z op∏at
za sk∏adowanie odpadów i op∏at
karnych za sk∏adowanie odpadów.
Wzrost op∏aty
za sk∏adowanie
Zgodnie z za∏o˝eniami ma wzrosnàç op∏ata za sk∏adowanie odpadów.
Górna stawka ma wynosiç 400 z∏
za umieszczenie 1 Mg odpadów na

sk∏adowisku. Op∏ata b´dzie corocznie podwy˝szana o wskaênik inflacji.
Stawki za selektywnie zebrane
odpady komunalne b´dà ni˝sze.
Ma to na celu zwi´kszenie iloÊci
odpadów poddawanych procesom
odzysku (w tym recyklingu), zmniejszenie iloÊci odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania,
a w szczególnoÊci unieszkodliwiania przez sk∏adowanie.
Op∏ata karna
Op∏ata karna za sk∏adowanie odpadów b´dzie ponoszona za sk∏adowanie odpadów niezgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami.
Po stwierdzeniu nieprawid∏owego
sk∏adowania marsza∏ek województwa, w drodze decyzji, ustali op∏at´
karnà wed∏ug stawek obowiàzujàcych w okresie, w którym sk∏adowanie odpadów mia∏o miejsce.
Op∏ata karna b´dzie ponoszona niezale˝nie od op∏aty za sk∏adowanie
odpadów.
Plany gospodarki
odpadami
Nowa ustawa zak∏ada zniesienie
obowiàzku przygotowania planów
gospodarki odpadami dla gmin i powiatów. B´dà one opracowane tylko
na szczeblu wojewódzkim, a okres

ich aktualizacji zostanie zwi´kszony
z 4 do 6 lat.
Majà one byç zgodne z Politykà ekologicznà paƒstwa i uzupe∏nione,
zgodnie z Dyrektywà 2008/98/WE,
o program zapobiegania powstawaniu odpadów.
Inne zmiany
Instrumentem prawnym b´dà regulaminy utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie gminy, przygotowane na podstawnie Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.
Do ustawy odpadowej zostanà wprowadzone nowe definicje, m.in. bioodpady, sprzedawca odpadów (dealer),
poÊrednik w obrocie odpadami (broker), przetwarzanie.
Termin obowiàzywania
Wi´kszoÊç przepisów powinna zaczàç obowiàzywaç od 12 grudnia
2010 r. Jest to ostateczny termin na
wdro˝enie przepisów dyrektywy.
Projekt za∏o˝enia projektu nowej
ustawy mo˝na znaleêç na stronach Ministerstwa Ârodowiska:
www.mos.gov.pl
■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
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AktualnoÊci
Op∏ata za informacje o prognozie pogody
Czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mo˝e ˝àdaç od
gmin op∏at za informacje dobowe
o stanie wód i prognozie pogody?
Pytanie takie powsta∏o ju˝ przy
pierwszej fali powodziowej.

wraz z opadami dla wszystkich jednostek osadniczych posiadajàcych
nazw´ administracyjnà w Polsce.
Mo˝liwe jest uzyskanie nieodp∏atnej prognozy na 14 dni dla ponad
86 tys. miast, wsi, osiedli.

Odp∏atnoÊç za informacje dla urz´dów gmin mo˝e zaistnieç w przypadku, gdy:
➢ samorzàdy potrzebujà nietypowych informacji, które nie sà przetwarzane w wyniku standardowych procedur – dane majà zostaç opracowane na podstawie
szczegó∏owych kryteriów okreÊlonych przez gmin´,
➢ nie s∏u˝à wykonywaniu zadaƒ
ustawowych samorzàdu.

Nieodp∏atnie udost´pniane sà równie˝ wszelkie informacje przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur organom w∏adzy
publicznej w zakresie niezb´dnym
do wykonania zadaƒ ustawowych.
Instytut przekazuje na bie˝àco wszelkie potrzebne informacje w∏aÊciwym s∏u˝bom i organom (odbiorcami tych danych sà g∏ównie: sztab
centralny i wojewódzkie sztaby kryzysowe, które zgodnie z obowiàzujàcym prawem koordynujà dzia∏ania na terenie województw).

Serwis internetowy IMGW pogodynka.pl przedstawia prognozy

Sytuacja zagro˝enia
W momencie wydania ostrze˝eƒ
o zagro˝eniach, w serwisie internetowym nieodp∏atnie udost´pniane sà:
➢ meteorologiczne mapy radarowe,
aktualizowane co 10 minut,
➢ aktualna mapa wy∏adowaƒ atmosferycznych, pozwalajàca na
bie˝àco obserwowaç przesuwajàce si´ burze,
➢ mapa aktualnych stanów wody
w g∏ównych rzekach Polski, z zaznaczeniem aktualnego stanu wód
(stan ostrzegawczy i alarmowy),
➢ tzw. PODEST, podajàcy automatycznie co 30 minut stan wody ze
stacji pomiarowych zlokalizowanych na g∏ównych rzekach i ich
dop∏ywach, który zosta∏ uruchomiony w czasie ostatnich wezbraƒ.
Redakcja

Porady prawne
Opodatkowanie lasów (cz. I)
Lasy w Polsce rosnà na 9 mln ha,
czyli pokrywajà ponad 28% powierzchni kraju. Gospodarka leÊna
ma zasadnicze znaczenie z punktu
widzenia ochrony Êrodowiska,
a zasady finansowe gospodarowania lasami znajdujà zastosowanie do blisko 1/3 powierzchni
kraju. Istotnym elementem z tego
punktu widzenia jest opodatkowanie lasów.

Co niezwykle istotne, opodatkowanie lasów w sposób kompleksowy
reguluje Ustawa z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) bez odsy∏ania do Ustawy
o lasach.
Definicja lasu
W Ustawie o podatku leÊnym inaczej zdefiniowano, co to jest las ni˝

4

w Ustawie o lasach. Dlatego dla celów
podatkowych nie nale˝y odwo∏ywaç si´ do definicji lasu zawartej
w Ustawie o lasach.
Wed∏ug Ustawy o podatku leÊnym
lasem sà grunty leÊne sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków
jako lasy.
Natomiast wed∏ug ustawy o lasach
lasem jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roÊlinnoÊcià leÊnà (uprawami leÊnymi)
– drzewami i krzewami oraz
runem leÊnym – lub przejÊciowo
jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji
leÊnej lub
b) stanowiàcy rezerwat przyrody
lub wchodzàcy w sk∏ad parku
narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
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2) zwiàzany z gospodarkà leÊnà,
zaj´ty pod wykorzystywane dla
potrzeb gospodarki leÊnej: budynki i budowle, urzàdzenia
melioracji wodnych, linie podzia∏u
przestrzennego lasu, drogi leÊne,
tereny pod liniami energetycznymi, szkó∏ki leÊne, miejsca sk∏adowania drewna, a tak˝e wykorzystywany na parkingi leÊne
i urzàdzenia turystyczne.

✔

WA˚NE!

W Êwietle Ustawy o lasach opodatkowaniu podatkiem leÊnym podlegajà lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´tych
na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna.
Wszystkie lasy, gdzie prowadzona
jest dzia∏alnoÊç leÊna, obj´te sà podatkiem leÊnym.

JednoczeÊnie oznacza to, ˝e lasy
zaj´te na dzia∏alnoÊç innà ni˝ leÊna,
www.dashofer.pl
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b´dà podlega∏y podatkowi od nieruchomoÊci.
Dzia∏alnoÊç leÊna
Za dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu
Ustawy o lasach, uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç w∏aÊcicieli, posiadaczy lub
zarzàdców lasów w zakresie urzàdzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powi´kszania zasobów i upraw leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania – z wyjàtkiem skupu – drewna,
˝ywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia, zwierzyny oraz p∏odów
runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych
produktów w stanie nieprzerobionym.
Ewidencja gruntów
Zasadnicze znaczenie przy klasyfikowaniu danego gruntu na potrzeby
opodatkowania majà dane zawarte
w ewidencji gruntów.
Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
grunty leÊne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielà si´ na:
➢ lasy oznaczone symbolem – Ls,
➢ grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem –
Lz lub, w przypadku zadrzewieƒ
Êródpolnych, zaistnia∏ych na
gruntach obj´tych klasyfikacjà gleboznawczà – symbolem z∏o˝onym z liter „Lz” oraz symbolu
odpowiedniego u˝ytku gruntowego, stanowiàcego cz´Êç sk∏adowà oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz-¸,
Lz-Ps

✔

WA˚NE!

Opodatkowaniu podatkiem leÊnym
podlegajà jedynie lasy oznaczone symbolem Ls. Nie sà przedmiotem podatku
leÊnego grunty oznaczone w ewidencji symbolem Lz, nawet znajdujàce si´ na gruntach leÊnych (Lz-Ls).

O zakwalifikowaniu danego obszaru
do kategorii „las” decydujà organy
prowadzàce ewidencj´ gruntów.
www.dashofer.pl

Nie mo˝e tego robiç organ podatkowy. Je˝eli zatem dany grunt jest
w ewidencji okreÊlony jako „Ls”,
powinien byç opodatkowany podatkiem leÊnym, bez wzgl´du na jego
obszar.
Grunt oznaczony „Ls”
Je˝eli grunt nie jest w ewidencji
oznaczony symbolem „Ls”, nie
podlega opodatkowaniu podatkiem
leÊnym. W efekcie typowy las –
zbiorowisko drzew na okreÊlonym
terenie – mo˝e byç w ewidencji oznaczony np. jako u˝ytek rolny i opodatkowany podatkiem rolnym.
W przypadku stwierdzenia, ˝e dany
grunt odpowiada cechom lasu z Ustawy o lasach, zainteresowany podmiot mo˝e wszczàç starania o przekwalifikowanie gruntu, a nast´pnie
wystàpiç do starosty jako organu
prowadzàcego ewidencj´ gruntów
i budynków o dokonanie stosownych zmian.
Dopiero zmiana oznaczenia gruntu
w ewidencji gruntów na „Ls” powoduje, ˝e od tego gruntu mo˝e byç
naliczany podatek leÊny. O dokonanych zmianach w ewidencji gruntów starosta zobowiàzany jest powiadomiç m.in. organ podatkowy.
Plany zagospodarowania
przestrzennego
a podatek leÊny
Dane zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego nie mogà
byç podstawà do okreÊlania zasad
realizacji podatku leÊnego. O zakwalifikowaniu danego gruntu do kategorii lasów decydujà zapisy z ewidencji gruntów.
Nie mogà one byç „zast´powane”
danymi wynikajàcymi z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W praktyce cz´sto
zapisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego s∏u˝à do
wykazywania, ˝e las jest (bàdê nie)

zaj´ty na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej innej ni˝ leÊna. Nie
jest to prawid∏owy tryb post´powania.
Aby uznaç, ˝e dany grunt jest zaj´ty
na dzia∏alnoÊç, nale˝y stwierdziç,
˝e rzeczywiÊcie na tym gruncie sà
wykonywane czynnoÊci sk∏adajàce
si´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Sam zapis w dokumencie nie jest wystarczajàcà podstawà
do wy∏àczenia lasu (Ls) z opodatkowania podatkiem leÊnym i zastosowania podatku od nieruchomoÊci.
Droga leÊna
Jak b´dzie opodatkowana droga leÊna,
jest uzale˝nione od tego, w jaki sposób w ewidencji gruntów i budynków zosta∏ oznaczony grunt, po
którym przebiega „leÊna droga” oraz
czy zosta∏a ona sklasyfikowana jako
droga („dr”).
Je˝eli droga taka zosta∏a oznakowana w rejestrach symbolem „dr”,
b´dzie podlegaç opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomoÊci. Nie
zosta∏a bowiem zaliczona ani do
lasów („Ls”), ani do u˝ytków rolnych (np. „R”). Z kolei jedynie faktyczne urzàdzenie drogi na dzia∏ce
leÊnej („Ls”) lub u˝ytku rolnym
(np. „R”), bez wydzielenia geodezyjnego („dr”), spowoduje, i˝ taka
droga b´dzie podlegaç opodatkowaniu podatkiem leÊnym lub podatkiem rolnym.
Inna dzia∏alnoÊç
gospodarcza ni˝ leÊna
Nie podlegajà opodatkowaniu podatkiem leÊnym lasy zaj´te na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej, ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna. Je˝eli
las jest zaj´ty na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci
wed∏ug najwy˝szych stawek, przewidzianych dla gruntów zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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W Ustawie o podatku leÊnym nie
ma definicji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nale˝y wi´c przyjàç rozumienie tego poj´cia z Ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 173,
poz. 1807). Zgodnie z art. 2 tej ustawy dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest
zarobkowa dzia∏alnoÊç wytwórcza,
handlowa, budowlana, us∏ugowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, a tak˝e
dzia∏alnoÊç zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciàg∏y.
Las zaj´ty na dzia∏k´
siedliskowà
Przy opodatkowaniu lasu zaj´tego
na dzia∏k´ siedliskowà z domem
mieszkalnym i budynkami gospodarczym zasadnicze znaczenie b´dzie
mia∏ sposób jej sklasyfikowania
w ewidencji gruntów. Je˝eli dzia∏ka
ta b´dzie w ewidencji oznaczona Ls,
to podlega w ca∏oÊci opodatkowaniu podatkiem leÊnym, ∏àczne z gruntami zaj´tymi na budynki. W przypadku oznaczenia tej dzia∏ki symbolem np. B-Ls, b´dzie ona podlega∏a opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomoÊci, poniewa˝ grunt tak
oznaczony nie jest lasem w rozumieniu rozporzàdzenia w sprawie ewidencji gruntów, które jak wskazana
na poczàtku niniejszego rozdzia∏u
ma znaczenie rozstrzygajàce.
Grunty zadrzewione
i zakrzewione – „Lz”
Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych jest za-

!

le˝ne od ich klasyfikacji gleboznawczej.
Grunty zadrzewione i zakrzewione
sà jednym z rodzajów u˝ytków gruntowych i w ewidencji gruntów sà
oznaczone symbolem Lz lub w przypadku zadrzewieƒ Êródpolnych,
zaistnia∏ych na gruntach obj´tych
klasyfikacjà gleboznawczà – symbolem z∏o˝onym z liter „Lz” oraz
symbolu odpowiedniego u˝ytku
gruntowego, stanowiàcego cz´Êç sk∏adowà oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, np. Lz-R, Lz- ¸, Lz-Ps.
Je˝eli grunt w ewidencji gruntów
jest sklasyfikowany np. jako Lz –
Ps III, to podlega opodatkowaniu
podatkiem rolnym, chyba ˝e jest
zaj´ty na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej innej ni˝ rolnicza.
Opodatkowaniu tym podatkiem,
obok u˝ytków rolnych, podlegajà
„grunty zadrzewione i zakrzewione
na u˝ytkach rolnych”, a wi´c Lz,
posiadajàce klasyfikacj´ gleboznawczà. Jednak taki korzysta ze
zwolnienia od podatku rolnego, poniewa˝ wed∏ug Ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych grunty
zadrzewione i zakrzewione na
u˝ytkach rolnych sà bezterminowo
zwolnione od podatku rolnego.
Je˝eli grunty sklasyfikowane jako Lz
po∏o˝one na gruntach posiadajàcych
klasyfikacj´ gleboznawczà zostanà
zaj´te na dzia∏alnoÊç gospodarczà,
to b´dzie podlega∏ opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomoÊci.
Natomiast grunt zadrzewiony i za-

krzewiony po∏o˝ony na innych gruntach ni˝ u˝ytki rolne (symbol Lz)
podlega opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomoÊci. Jest on jednak
zwolniony od podatku od nieruchomoÊci na podstawie Ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych.
Nieu˝ytki po∏o˝one
w lesie
Nieu˝ytki sà w ewidencji gruntów
oznaczone symbolem N. Sà to ró˝nego rodzaju bagna, moczary,
urwiska, piaski itp. grunty. Nie mogà
byç opodatkowane podatkiem leÊnym z uwagi na to, ˝e podatkowi
temu podlegajà jedynie grunty
oznaczone symbolem Ls.
Nieu˝ytki co do zasady podlegajà
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoÊci. Jednak, o ile nieu˝ytki
nie sà zaj´te na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, to na podstawie przepisów Ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych podlegajà zwolnieniu od podatku od nieruchomoÊci.
W nast´pnym numerze o tym, kto
jest zobowiàzany do p∏acenia podatku leÊnego, sposób obliczania
jego wysokoÊci oraz zwolnienia od
tego podatku.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami).

Temat numeru

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach
Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzania emisjami, realizujàc zadania wynikajàce z art. 3 ust. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z póên.
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zm.), które dotyczà prowadzenia
Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji,
udost´pni∏ na stronie internetowej
pod adresem: http://www.krajowabaza.kobize.pl mo˝liwoÊç dokonania rejestracji w Krajowej bazie.
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Zakres Krajowego
systemu bilansowania
i prognozowania emisji
W ramach Krajowego systemu
bilansowania i prognozowania emisji
b´dà gromadzone, przetwarzane,
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szacowane, prognozowane, bilansowane i zestawiane informacje
o emisjach z poszczególnych instalacji.
Krajowy system obejmuje informacje o:
1) wielkoÊciach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
wprowadzanych do powietrza
przez podmioty korzystajàce ze
Êrodowiska,
2) wielkoÊciach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw
towarzyszàcych emisjom,
3) Êrodkach technicznych, majàcych na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji,
4) wielkoÊciach emisji zredukowanej i emisji unikni´tej w wyniku
przedsi´wzi´ç realizowanych
przez podmioty korzystajàce ze
Êrodowiska oraz terminach
osiàgni´cia tych redukcji,
5) planowanych terminach uruchomienia nowych przedsi´wzi´ç
oraz wielkoÊci emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
wprowadzanych do powietrza
z tych przedsi´wzi´ç,
6) aktywnoÊciach zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci przemys∏owej, transportem, rolnictwem,
leÊnictwem i us∏ugami,
7) prognozach zmian aktywnoÊci
dla poszczególnych sektorów
gospodarki.
Ww. informacje od poszczególnych
przedsi´biorstw sà gromadzone
w Krajowej bazie, którà prowadzi
Krajowy oÊrodek. Ustawa nak∏ada
na podmioty korzystajàce ze Êrodowiska obowiàzek sporzàdzania
i wprowadzania do Krajowej bazy,
w terminie do koƒca lutego ka˝dego roku kalendarzowego, raportu
za poprzedni rok kalendarzowy, zawierajàcego szczegó∏owe informacje o wielkoÊci emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej dzia∏alnoÊci, na skutek której wyst´puje
emisja.

www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

W przypadku, gdy obowiàzek sporzàdzenia i wprowadzenia raportu jest
zwiàzany z eksploatacjà instalacji, podmiotem zobowiàzanym do sporzàdzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzàcy instalacj´.

Raport
Raport powinien zawieraç:
1) wielkoÊci emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
wprowadzanych do powietrza,
2) wielkoÊci produkcji oraz charakterystyk´ surowców i paliw
towarzyszàcych emisjom,
3) informacje o Êrodkach technicznych, majàcych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
4) wielkoÊci emisji zredukowanej
i emisji unikni´tej w wyniku
przedsi´wzi´ç realizowanych
oraz terminy osiàgni´cia tych
redukcji,
5) planowane terminy uruchomienia nowych przedsi´wzi´ç oraz
wielkoÊci emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
wprowadzanych do powietrza
z tych przedsi´wzi´ç.
WielkoÊci emisji, o których mowa
w pkt 1, ustala si´ na podstawie
prowadzonych pomiarów lub na
podstawie informacji o wielkoÊci
produkcji, zu˝yciu paliw lub surowców i odpowiadajàcych tym wielkoÊciom wskaêników emisji.

✔

WA˚NE!

Minister Ârodowiska mo˝e okreÊliç
w rozporzàdzeniu sposoby ustalania
wielkoÊci emisji dla poszczególnych
rodzajów instalacji. Je˝eli wielkoÊç emisji
którejkolwiek z substancji ró˝ni si´ od
podanej w poprzednim roku o wi´cej
ni˝ 10% i nie wynika to ze zmniejszenia produkcji w takiej samej proporcji,
Krajowy oÊrodek przeka˝e wojewódzkiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska w terminie do dnia 15 kwietnia ka˝dego roku raporty dotyczàce
tych instalacji w celu dokonania
oceny informacji w nich zawartych.

Pierwszy raport nale˝y sporzàdziç
i wprowadziç do Krajowej bazy za
rok 2010 r. w terminie do koƒca
lutego 2011 r. W zwiàzku z powy˝szym niezb´dne jest utworzenie
konta w Krajowej bazie i obecnie
po zalogowaniu si´ na ww. stron´
internetowà mo˝na dokonaç takiej
rejestracji. Wykonywanie zadaƒ
Krajowego oÊrodka powierzono
Instytutowi Ochrony Ârodowiska
w Warszawie.
Zadania Krajowego
oÊrodka
Zadania Krajowego oÊrodka to:
1) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych
z funkcjonowaniem Krajowego
systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach
gazów cieplarnianych i innych
substancji, zwanej dalej „Krajowà bazà”,
2) prowadzenie Krajowego rejestru
jednostek Kioto,
3) opiniowanie wniosków o wydanie listu popierajàcego oraz
wniosków o wydanie listu zatwierdzajàcego realizacj´ projektów wspólnych wdro˝eƒ
realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) prowadzenie wykazu projektów
wspólnych wdro˝eƒ realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajàcych
listy popierajàce lub listy zatwierdzajàce,
5) prowadzenie wykazu jednostek
uprawnionych do weryfikacji
raportów dotyczàcych osiàgni´tych efektów zwiàzanych
z redukcjà emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego
systemu zielonych inwestycji
lub projektów wspólnych wdro˝eƒ oraz sporzàdzanie raportów, o których mowa w art. 40
ust. 7 pkt 2,
6) sporzàdzanie raportów i prognoz
dotyczàcych wielkoÊci emisji,
7) opracowanie metodyki ustalania
wielkoÊci emisji dla poszcze-
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gólnych rodzajów instalacji lub
aktywnoÊci oraz metodyki wyznaczania wskaêników emisji
na jednostk´ wyprodukowanego
towaru, zu˝ytego paliwa lub
surowca,
8) opracowanie wskaêników emisji
na jednostk´ wyprodukowanego
towaru, zu˝ytego paliwa lub
surowca,
9) sporzàdzanie zestawieƒ informacji i raportów, w szczególnoÊci na potrzeby:

➢ statystyki publicznej,
➢ systemu op∏at za wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza,
➢ systemu bilansowania emisji
gazów cieplarnianych,
➢ systemu bilansowania i rozliczania wielkoÊci emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) dla du˝ych êróde∏ spalania,
➢ sprawozdawczoÊci w ramach
wspólnotowego systemu handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
➢ bie˝àcej oceny jakoÊci powietrza, w tym analiz modelowych.
Anna Wojniak-Bieƒko

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzàdzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z póên. zm.).

Finanse
Jakie sà jeszcze szanse na pozyskanie dofinansowania
do projektów Êrodowiskowych?
Wi´kszoÊç Êrodków przeznaczonych na ochron´ Êrodowiska jest
ju˝ przypisanych do konkretnych
projektów. Zgodnie z informacjami rzàdu wydatkowanie tych
Êrodków idzie dobrze i coraz lepiej.
Jednak pos∏owie majà du˝e wàtpliwoÊci, przede wszystkim odnoÊnie do wp∏ywu tych dzia∏aƒ na
wype∏nienie zobowiàzaƒ akcesyjnych w obszarze ochrony Êrodowiska.

W ostatnich tygodniach sejmowa
Komisja Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa
intensywnie pracowa∏a nad materia∏ami dotyczàcymi wydatkowania Êrodków unijnych i realizacji
zobowiàzaƒ akcesyjnych.
Wykorzystanie Êrodków
unijnych
Kwestiom wykorzystania Êrodków
unijnych przeznaczonych na inwestycje w ochronie Êrodowiska i efektów ekologicznych tych Inwestycji
by∏o poÊwi´cone posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa,
które odby∏o si´ 8 lipca br.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli rzàdu
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w ramach priorytetów I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko z∏o˝ono ∏àcznie 1031
wniosków aplikacyjnych, o ∏àcznej
kwocie ca∏kowitej oko∏o 53,5 mld z∏
(alokacja dost´pna w osiach I-V
wynosi ok. 20 mld z∏).
Komisja Europejska wyda∏a 6 decyzji
o dofinansowanie dla tzw. du˝ych
projektów (Piotrków Trybunalski,
Nowy Sàcz, Wa∏cz, Tarnowskie
Góry, Nowa Sól oraz Gdaƒsk –
w tym ostatnim przypadku chodzi
o projekt odpadowy). Ponadto do
Komisji Europejskiej przekazano
9 projektów, które obecnie oczekujà
na wydanie decyzji o dofinansowaniu.
Dotyczy to: ˚or, Pars´ty, L´dziny,
Miko∏owa, Bielska-Bia∏ej, Sochaczewa, G∏ucho∏azów, Wasilkowa
i Koƒskich.
W tym samym czasie Ministerstwo
Ârodowiska wyda∏o 363 potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektów o wartoÊci do 25 mln euro.
Podpisano 335 umów o dofinansowanie o ∏àcznej wartoÊci oko∏o
10 mld z∏, tj. oko∏o 50% dost´pnej
alokacji. Poziom zakontraktowania
w osi II. Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi jest
znacznie ni˝szy, bo jest to zaledwie
17%.
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Podczas posiedzenia Komisji sejmowej podkreÊlano, ˝e w skali ca∏ej
ochrony Êrodowiska dokonano
p∏atnoÊci w wysokoÊci 172 mln z∏,
co nie jest imponujàcà wielkoÊcià
w stosunku do ∏àcznej kwoty dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w wysokoÊci 9,1 mld z∏.
Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e dotychczas wp∏yw realizowanych projektów na wype∏nienie zobowiàzaƒ
akcesyjnych nie jest te˝ zauwa˝alny,
szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zagadnieniom tym by∏o poÊwi´cone
wczeÊniejsze posiedzenie Komisji
Ochrony Ârodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeÊnictwa (24 czerwca
br.). Podczas posiedzenia rozpatrywana by∏a m.in. informacja Ministra
Ârodowiska nt. „Stan realizacji
zobowiàzaƒ akcesyjnych Polski
w dziedzinie ochrony Êrodowiska
wynikajàcych z Traktatu Akcesyjnego o przystàpieniu Polski do
Unii Europejskiej”.
Rodzajem podsumowania tego dokumentu mo˝e byç wypowiedê Pani
Pose∏ Miros∏awy Mas∏owskiej:
„Musz´ powiedzieç, ˝e bardzo niech´tnie zabieram g∏os, bo wydaje mi
si´, ˝e od pi´ciu lat ciàgle mówi´ to
samo. Tragiczne jest to, ˝e w gruncie
www.dashofer.pl
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rzeczy nie ma ani na krok post´pu.
Ten materia∏ dobitnie Êwiadczy o tym,
˝e wype∏nienie zobowiàzaƒ akcesyjnych, osiàgni´cie docelowej poprawy jakoÊci Êrodowiska, jeÊli chodzi
o odpady komunalne, nie posun´∏o
si´ ani o krok, chocia˝ wszyscy wiedzieliÊmy, ˝e trzeba je spe∏niç.
Dyrektywa w sprawie odpadów –
nie zosta∏a zrealizowana, spalanie
odpadów – nie, sk∏adowanie odpadów
– nie, opakowania i odpady opakowaniowe – nie, zu˝yte baterie i akumulatory – te˝ nie. Mam zasadnicze pytanie do pana ministra – co dalej?”
W sprawozdaniu z posiedzenia
trudno znaleêç odpowiedê na to
pytanie, mo˝e poza tym, co wcià˝
powraca jak mantra: mo˝e uda si´
przekonaç Komisj´ Europejskà, ˝e
nie mo˝emy sobie daç rady, bo zadania nas przerastajà.
Nie zmienia to faktu, ˝e przygotowujàc nowe projekty, trudno liczyç
na Êrodki finansowe z Brukseli
w obecnym okresie programowania.
Wed∏ug danych wygenerowanych
z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od poczàtku
uruchomienia programów do 1 sierpnia 2010 r. z∏o˝ono 138,4 tys. wniosków (poprawnych pod wzgl´dem
formalnym) na ca∏kowità kwot´ dofinansowania (zarówno Êrodki unijne,
jak i Êrodki krajowe) 314,5 mld z∏.
W tym samym okresie podpisano
z beneficjentami 38 881 umów o dofinansowanie na kwot´ 162,1 mld z∏
wydatków kwalifikowalnych, w tym
dofinansowanie w cz´Êci UE
113,7 mld z∏, co stanowi 43,3 proc.
alokacji na lata 2007-2013. WartoÊç
wydatków beneficjentów uznanych
za kwalifikowane, wynikajàca ze
z∏o˝onych wniosków o p∏atnoÊç, wynios∏a 37,7 mld z∏, a w cz´Êci dofinansowania UE 27,7 mld z∏. Jeszcze
wi´cej jest Êrodków, które jeszcze nie
sà zakontraktowane, ale sà w trakcie
procedury oceny i majà du˝e szanse
na pozyskanie finansowania.
www.dashofer.pl

Ze wzgl´du na ró˝ne zmienne czynniki (m.in. zmiany kursu EURO,
ale nie tylko) nast´pujà wcià˝ jeszcze
przep∏ywy w puli Êrodków unijnych.
Dobrym przyk∏adem jest sektor
odpadowy, gdzie z jednej strony
mamy informacj´, ˝e byç mo˝e
uwolniona zostanie jakaÊ kwota
Êrodków, bo nie ma przygotowanych
projektów kluczowych.
Z drugiej strony niedawno pojawi∏a
si´ informacja, ˝e na projekty spalarniowe potrzeba znacznie wi´cej
pieni´dzy ni˝ ich zabezpieczono.
Zaplanowano na ten cel 2,5 mld z∏,
a po ostatecznych przeliczeniach
okaza∏o si´, ˝e beneficjenci chcà,
bagatela, jeszcze prawie 1 mld z∏
dodatkowo. Zatem jeszcze wiele
si´ mo˝e zmieniç, jednak wi´kszà
cz´Êç rozgrywki o fundusze unijne
mamy ju˝ za sobà.

4.7 Ochrona bioró˝norodnoÊci i edukacja ekologiczna – maj 2011 r.;
alokacja 1 470 378 EURO.
KUJAWSKO-POMORSKIE
OÊ Priorytetowa II. Zachowanie
i racjonalne u˝ytkowanie Êrodowiska.
Dzia∏anie 2.2. Gospodarka odpadami – II kw. 2011 r.; alokacja 14
530 114,00 EURO.
Dzia∏anie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna Êrodowisku
(energia odnawialna) – lipiec 2010 r.;
alokacja 12 792 448,00 EURO.
Dzia∏anie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeƒstwa powodziowego
i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom Êrodowiska – I kw. 2011 r.; alokacja
1 000 000,00 EURO.

W materia∏ach dotyczàcych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko w wielu przypadkach
znajdziemy informacj´: „obecnie nie
planuje si´ – wyczerpanie alokacji
dla dzia∏ania”.

Dzia∏anie 2.6. Ochrona i promocja
zasobów przyrodniczych – paêdziernik 2010 r.; alokacja 4 755 019,00
EURO.

W dzia∏aniach Êrodowiskowych
jedyny okreÊlony termin to w Priorytecie IV, Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony Êrodowiska, dla
dzia∏ania 4.1 Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego – II
pó∏rocze 2010 r.

OÊ Priorytetowa VI. Ârodowisko
i czysta energia.

LUBELSKIE

6.1 Ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – wrzesieƒ 2010 r.;
alokacja 18,6054 EURO.

Regionalne programy
W regionalnych programach tylko
w nielicznych przypadkach mo˝na
znaleêç jeszcze terminy konkursów.
DOLNOÂLÑSKIE
4.3 Poprawa jakoÊci powietrza – luty
2011 r.; alokacja 3 000 000 EURO.
4.6 Wsparcie instytucji zajmujàcych
si´ zabezpieczeniem Êrodowiska
naturalnego – luty 2011; alokacja
3 625 398 EURO.

Bezpieczeƒstwo ekologiczne wrzesieƒ 2010 r.; alokacja 5,2983 EURO.
LUBUSKIE
Brak informacji na temat konkursów Êrodowiskowych.
¸ÓDZKIE
Brak informacji na temat konkursów Êrodowiskowych.
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MA¸OPOLSKIE

PODLASKIE

7.3 Gospodarka odpadami sierpieƒ-wrzesieƒ 2010; alokacja 5 000 599
(33% ca∏kowitej alokacji).

Brak informacji o nowych konkursach Êrodowiskowych.
POMORSKIE

MAZOWIECKIE

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) nie
przewiduje si´ kolejnych naborów.
ZACHODNIOPOMORSKIE
OÊ priorytetowa 4. Infrastruktura
ochrony Êrodowiska.

4.3 Ochrona powietrza, energetyka
(konkurs zamkni´ty bez preselekcji) wrzesieƒ-paêdziernik 2010
(30 000 000 z∏).

OÊ priorytetowa 5. Ârodowisko i energetyka przyjazna Êrodowisku: nie
planuje si´ przeprowadzenia kolejnego naboru ze wzgl´du na wyczerpanie alokacji.

OPOLSKIE

ÂLÑSKIE

OÊ priorytetowa 4. OCHRONA
ÂRODOWISKA.

V. Ârodowisko.

Dzia∏anie 4.5 Ochrona przyrody
i zapobieganie zagro˝eniom.

5.3 Czyste powietrze i odnawialne
êród∏a energii: 6 kwietnia-6 czerwca
2011 r.; alokacja 11,06 mln EURO.

4.5.1 Promowanie bioró˝norodnoÊci
i ochrona przyrody (w tym NATURA
2000) – grudzieƒ 2010 r.

5.4 Zarzàdzanie Êrodowiskiem:
8 listopada 2010-10 stycznia 2011.

Nale˝y pami´taç, ˝e jest jeszcze sporo
potencjalnych projektodawców,
którzy do tej pory nie dzia∏ali zbyt
aktywnie. Informacja, ˝e og∏aszane
sà praktycznie ostatnie konkursy sprawià najpewniej, ˝e iloÊç zg∏aszanych
projektów b´dzie znacznie wi´ksza,
ni˝ iloÊç dost´pnych Êrodków.

4.1 Infrastruktura wodno-Êciekowa
i gospodarka odpadami – PROCEDURA KONKURSOWA: 15 wrzeÊnia-29 wrzeÊnia 2010 r.
4.4 Ochrona bioró˝norodnoÊci Opolszczyzny – PROCEDURA KONKURSOWA: 1 wrzeÊnia-15 wrzeÊnia 2010 r.

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze: 8 listopada 2010-10 stycznia 2011.
ÂWI¢TOKRZYSKIE

PODKARPACKIE
OÂ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ÂRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGRO˚ENIOM.
Dzia∏anie 4.1 Infrastruktura ochrony
Êrodowiska.
Schemat B. Zaopatrzenie w wod´ –
data rozpocz´cia naboru: marzec
2011 r., data zakoƒczenia naboru:
II kwarta∏ 2011 r. (S)
Dzia∏anie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, data
rozpocz´cia naboru: sierpieƒ 2010 r.,
data zakoƒczenia naboru: IV kwarta∏ 2010 r. (S)
Dzia∏anie 4.3 Zachowanie oraz
ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i krajobrazowej, data rozpocz´cia naboru: luty 2011 r., data
zakoƒczenia naboru: I-II kwarta∏
2011 r. (S)
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Nie planuje si´ naboru projektów
Êrodowiskowych.
WARMI¡SKO-MAZURSKIE
6. Ârodowisko przyrodnicze.
6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji Êrodowiska poprzez budow´,
rozbudow´ i modernizacj´ infrastruktury ochrony Êrodowiska.
6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, data rozpocz´cia naboru: 1 wrzeÊnia 2010 r.; alokacja 2 637 765,85 EURO.
W harmonogramie na kolejne lata
(2011-2013) brak informacji na
temat konkursów Êrodowiskowych.

Dzia∏anie 4.2 Gospodarka odpadami – sierpieƒ 2010 r.
Dzia∏anie 4.4 Ochrona powietrza –
paêdziernik 2010 r.

Zatem tym, którzy nie majà w∏asnych Êrodków i nie pozyskajà Êrodków na rynku kapita∏owym, pozostaje liczyç na to, ˝e potencjalni
beneficjenci nie zrealizujà projektów
w zak∏adanych terminach i jakieÊ
Êrodki uda si´ wygospodarowaç na
nowe konkursy og∏aszane w koƒcówce okresu programowania
2007-2013.
Mo˝na czekaç na kolejny okres programowania 2014-2020. Ale dziÊ
nie wiadomo, czy jakieÊ pieniàdze
b´dà, a je˝eli tak, to ewentualnie kiedy
i ile. Bioràc pod uwag´ tempo rozkr´cania si´ systemu w obecnym
okresie to pierwsze nowe pieniàdze
nawet, jeÊli b´dà, nie pojawià wczeÊniej ni˝ za kilka lat.
■

WIELKOPOLSKIE
Krzysztof Chorormaƒski
Z uwagi na planowane wyczerpanie alokacji w Priorytecie III. Ârodowisko przyrodnicze (dzia∏ania
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Finanse
Ârodki europejskie na badania naukowe w ochronie Êrodowiska
Zosta∏ otwarty kolejny, piàty
konkurs w obszarze Ârodowisko
w ramach 7. Programu Ramowego
w zakresie badaƒ i rozwoju technologicznego. Od 20 lipca do
5 paêdziernika mo˝na sk∏adaç
aplikacje dotyczàce finansowania Êrodowiskowych badaƒ naukowych.

7. Program Ramowy w zakresie
badaƒ i rozwoju technologicznego
(7PR) jest najwi´kszym mechanizmem finansowania i kszta∏towania
badaƒ naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013), o bud˝ecie wynoszàcym prawie 54 miliardy euro,
co przy obecnych kosztach stanowi
wzrost o oko∏o 63% w porównaniu
z 6PR.
7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego,
jaki wyznaczy∏a w marcu 2000 roku
w Lizbonie Rada Europejska: przekszta∏cenie UE w najbardziej konkurencyjnà i dynamicznà, opartà na
wiedzy gospodark´ na Êwiecie,
zdolnà do zapewnienia trwa∏ego
wzrostu gospodarczego, stworzenia
liczniejszych i lepszych miejsc pracy
oraz zagwarantowania wi´kszej spójnoÊci spo∏ecznej. Trójkàt wiedzy,
który tworzà edukacja, badania i innowacje, jest niezb´dny do osiàgni´cia tego celu.
Cele 7PR
Bioràc pod uwag´ wyzwania stojàce
przed Europà, 7PR ma nast´pujàce
cele:
➢ wspieranie wspó∏pracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badaƒ i rozwoju technologicznego,
➢ zwi´kszenie dynamizmu, kreatywnoÊci i doskona∏oÊci europejskich badaƒ naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
www.dashofer.pl

➢ wzmocnienie potencja∏u ludzkiego w zakresie badaƒ i technologii przez zapewnienie lepszej
edukacji i szkoleƒ, ∏atwiejszego
dost´pu do potencja∏u i infrastruktury badawczej, wzrost uznania
dla zawodu naukowca oraz zach´cenie badaczy do mobilnoÊci
i rozwijania kariery naukowej,
➢ zintensyfikowanie dialogu mi´dzy Êwiatem nauki i spo∏eczeƒstwem w Europie w celu zwi´kszenia spo∏ecznego zaufania do
nauki,
➢ wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku
dzia∏alnoÊci badawczej, finansowanej ze Êrodków publicznych.
7PR sk∏ada si´ z czterech programów szczegó∏owych, uzupe∏nionych
o program szczegó∏owy, obejmujàcy
badania nuklearne (EURATOM)
i dzia∏ania Wspólnotowego Centrum
Badawczego (JRC).
Program WSPÓ¸PRACA
(COOPERACION)
Program WSPÓ¸PRACA (COOPERACION) ma na celu wspieranie
ponadnarodowej wspó∏pracy naukowo-badawczej w wybranych dziesi´ciu obszarach tematycznych:
➢ Zdrowie.
➢ ˚ywnoÊç, rolnictwo, rybo∏ówstwo
i biotechnologia.
➢ Technologie informacyjne i komunikacyjne.
➢ Nanonauki, nanotechnolgie, materia∏y i nowe technologie produkcyjne.
➢ Energia.
➢ Ârodowisko (∏àcznie ze zmianami klimatycznymi).
➢ Transport (∏àcznie z aeronautykà).
➢ Nauki spo∏eczno-ekonomiczne
i humanistyczne.
➢ Przestrzeƒ kosmiczna.
➢ Bezpieczeƒstwo.

Programy: POMYS¸Y
(IDEAS), LUDZIE (PEOPLE),
MO˚LIWOÂCI (CAPACITIES)
Program POMYS¸Y (IDEAS) b´dzie
wspiera∏ badania znajdujàce si´ na
granicy wiedzy (frontier research),
inicjowane przez naukowców we
wszystkich dziedzinach nauki.
Celem programu LUDZIE (PEOPLE)
jest iloÊciowe i jakoÊciowe wzmacnianie potencja∏u ludzkiego w zakresie badaƒ i rozwoju technologicznego w Europie oraz zach´canie do
mobilnoÊci mi´dzynarodowej i mi´dzysektorowej.
Program MO˚LIWOÂCI (CAPACITIES) ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego
potencja∏u w zakresie badaƒ, rozwoju technologicznego i innowacji
takich, jak infrastruktury badawcze,
regionalne klastry badawcze, rozwój
pe∏nego potencja∏u badawczego we
wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, problemy budowy spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne
dzia∏ania w zakresie wspó∏pracy
mi´dzynarodowej.
WSPÓLNOTOWE
CENTRUM BADAWCZE
WSPÓLNOTOWE CENTRUM
BADAWCZE (JOINT RESEARCH
CENTRE – JRC) – 7PR b´dzie wspiera∏o dzia∏ania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC, nienale˝àce do obszaru badaƒ jàdrowych.
JRC uzupe∏nia dzia∏ania prowadzone
przez w paƒstwach cz∏onkowskich,
zwiàzane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zw∏aszcza
w przemyÊle, rolnictwie i edukacji,
ochronie Êrodowiska.
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Program EURATOM ma na celu
wspieranie dzia∏aƒ badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki
jàdrowej.
Podstawowym celem w obszarze
Ârodowisko (∏àcznie ze zmianami
klimatu) jest zrównowa˝one zarzàdzanie Êrodowiskiem i jego zasobami: badanie interakcji pomi´dzy
klimatem, biosferà, ekosystemami
i dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, opracowanie nowych technologii, narz´dzi
i us∏ug w celu rozwiàzywania ogólnoÊwiatowych problemów ekologicznych. Wykorzystywanie wyników dla poprawy pozycji Europy na
rynkach technologii Êrodowiskowych oraz dla potrzeb polityki.
Przewidziane dzia∏ania
Przewidziane dzia∏ania to:
1) Zmiany klimatu, zanieczyszczenie Êrodowiska i zagro˝enia:
– Niekorzystne oddzia∏ywanie
na Êrodowisko i klimat: mechanizmy zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wody; zmiany w sk∏adzie
atmosfery i obiegu wody;
wp∏yw na ró˝norodnoÊç biologicznà i ekosystemy,
– Ârodowisko i zdrowie: wp∏yw
Êrodowiskowych czynników
stresowych na zdrowie cz∏owieka, analiza kosztów i korzyÊci z opracowania strategii
ich zapobiegania,
– Zagro˝enia naturalne: prognozowanie/ryzyko wyst´powania katastrof naturalnych;
opracowanie systemów wczesnego ostrzegania; strategie
zapobiegania/∏agodzenia skutków, zarzàdzanie w sytuacjach
kryzysowych.
2) Zrównowa˝one gospodarowanie zasobami:
– Ochrona oraz zrównowa˝one
gospodarowanie zasobami
naturalnymi i wytworzonymi
przez cz∏owieka oraz ró˝norodnoÊç biologiczna: ekosystemy; zasoby wodne; gospo-
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Tabela 1. BUD˚ET 7PR na lata 2007-2013
Program Szczegó∏owy
COOPERATION (WSPÓ¸PRACA)
1. Zdrowie
2. ˚ywnoÊç
3. Technologie informacyjne
4. Nanonauki
5. Energia
6. Ârodowisko
7. Transport
8. Nauki spo∏eczno-ekonomiczne
9. Przestrzeƒ Kosmiczna
10. Bezpieczeƒstwo
IDEAS (POMYS¸Y)
PEOPLE (LUDZIE)
CAPACITIES (MO˚LIWOÂCI)
1. Infrastruktury badawcze
2. Badania na rzecz MÂP
3. Regiony wiedzy
4. Potencja∏ badawczy
5. Nauka w spo∏eczeƒstwie
6. Spójny rozwój polityk badawczych
7. Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Nienuklearne dzia∏ania JRC
Bud˝et 7PR
EURATOM

darowanie odpadami; ochrona
ró˝norodnoÊci biologicznej,
gleby, dna morskiego, lagun
i strefy brzegowej, krajobrazu;
zrównowa˝one korzystanie
z zasobów leÊnych; urbanistyka i tereny poprzemys∏owe;
zarzàdzanie danymi i us∏ugi
informacyjne,
– Gospodarowanie Êrodowiskami morskimi: wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êrodowisko morskie i jego zasoby;
strefa brzegowa; ekosystemy g∏´binowe; geologia dna
morskiego.
3) Technologie Êrodowiskowe:
– Technologie Êrodowiskowe,
majàce na celu: obserwacj´,
symulacj´, zapobieganie zagro˝eniom, ∏agodzenie skutków katastrof; popraw´ stanu
Êrodowiska naturalnego i stworzonego przez cz∏owieka
(dotyczy wody, klimatu, powietrza, Êrodowiska miejskiego i wiejskiego, gleb, odpadów,
procesów produkcyjnych),
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Bud˝et
w mln euro
32 413
6 100
1 935
9 050
3 475
2 350
1 890
4 160
623
1 430
1 400
7 510
4 750
4 097
1 715
1 336
126
340
330
70
180
1 751
50 521
2 751

– Ochrona i rozwój dziedzictwa
kulturowego, w tym siedlisk
ludzkich: ocena uszkodzeƒ
obiektów, strategie konserwacji, promowanie integracji
dziedzictwa kulturowego z otoczeniem miejskim,
– Ocena, weryfikacja i testowanie technologii: metody
i narz´dzia oceny zagro˝eƒ
Êrodowiskowych i cyklu ˝yciowego w odniesieniu do procesów, technologii i produktów, naukowe i technologiczne aspekty przysz∏ego europejskiego programu weryfikacji i testowania technologii
Êrodowiskowych.
4) Narz´dzia obserwacji i oceny
Ziemi:
– Systemy obserwacji Ziemi
i oceanów oraz metody monitorowania Êrodowiska i zrównowa˝onego rozwoju: wk∏ad
w rozwój i integracj´ systemów obserwacji w zakresie
kwestii Êrodowiskowych
i kwestii zrównowa˝onego
www.dashofer.pl
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rozwoju w ramach Globalnej
Sieci Systemów Obserwacji
Ziemi (GEOSS),
– Metody prognozowania oraz
narz´dzia oceny w zakresie
zrównowa˝onego rozwoju:
modelowanie powiàzaƒ gospodarka/Êrodowisko/spo∏eczeƒstwo, rozwój podstawowej
wiedzy i metodologii w zakresie oceny wp∏ywu zasady
zrównowa˝onego rozwoju
na gospodarowanie terenami,
gospodark´ morskà; rozwój
miast, napi´cia spo∏eczne i gospodarcze zwiàzane ze zmianami klimatu.
W ostatnich dniach, dok∏adnie 20 lipca,
zosta∏ otwarty kolejny, ju˝ piàty
konkurs, w ramach którego b´dà
finansowane m.in. badawcze projekty w ramach ochrony Êrodowiska.
W zwiàzku z konkursem Krajowy
Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych Unii Europejskiej
organizuje spotkanie informacyjne.
KPK od 1999 roku dzia∏a przy Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN. Utworzenie KPK to
wynik konkursu og∏oszonego przez
Komitet Badaƒ Naukowych na realizacj´ akcji informacyjno-szkoleniowych w zwiàzku z przystàpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badaƒ i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002).
Podobne zadania Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego powierzy∏
KPK na okres realizacji kolejnych
programów ramowych: 6PR (2002-2006) i obecnego 7PR (2007-2013).
Wszystkie dzia∏ania KPK koncentrujà si´ na realizacji g∏ównego celu,

jakim jest zwi´kszanie polskiego
udzia∏u w programach ramowych –
kluczowym instrumencie finansowania badaƒ Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ÊciÊle wspó∏pracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, Komisjà Europejskà, Parlamentem Europejskim
oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.
Zadania KPK
Do zadaƒ KPK nale˝y:

➢ prowadzenie profesjonalnej dzia-

➢

➢

➢
➢

➢

➢

∏alnoÊci informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej
i eksperckiej, przyczyniajàcej si´
do pog∏´bienia europejskiej wspó∏pracy badawczej oraz integracji
polskiego i europejskiego sektora
badawczo-rozwojowego oraz
gospodarczego,
wspieranie rozwoju polskiej
gospodarki opartej na wiedzy,
integracji Êrodowisk gospodarczych i naukowych, wzrostu konkurencyjnoÊci polskich przedsi´biorstw,
wspieranie rozwoju i integracji
polskiego sektora B+R w wymiarze regionalnym, krajowym
i europejskim,
wspieranie rozwoju karier naukowych,
promocja Polski na arenie europejskiej, wzmacnianie wspó∏pracy zagranicznej i mi´dzynarodowej pozycji Polski,
prowadzenie dzia∏alnoÊci eksperckiej, wspomagajàcej w∏adze publiczne w zakresie Europejskiej
Przestrzeni Badawczej,
promocja Europejskiej Przestrzeni Badawczej i inicjatyw

europejskich w dziedzinie badaƒ,
rozwoju technologii i innowacji,
➢ koordynacja dzia∏aƒ i wspó∏praca
z siecià regionalnych, bran˝owych i lokalnych punktów kontaktowych.
Dzia∏ania KPK sà skierowane do
wszystkich jednostek naukowych,
przedsi´biorstw, organizacji i w∏adz
publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej.
Dzia∏alnoÊç KPK, od 1999 roku, jest
finansowana przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
Dodatkowe Êrodki na wspieranie
udzia∏u polskich instytucji w programach europejskich sà pozyskiwane
w wyniku realizowania, wspólnie
z punktami kontaktowymi innych
krajów, projektów finansowanych
przez Komisj´ Europejskà. Dajà one
mo˝liwoÊç organizowania mi´dzynarodowych konferencji i warsztatów,
zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji polskiego potencja∏u
badawczego za granicà, a tak˝e sà
êród∏em praktycznej wiedzy z zakresu
zarzàdzania i realizacji projektów.
Spotkanie organizowane przez KPK
(INFO DAY z priorytetu ÂRODOWISKO) odb´dzie si´ 14 wrzeÊnia
2010 roku w gmachu IPPT, przy
ulicy Pawinskiego 5b w Warszawie.
Wi´cej informacji na stronach internetowych: http://www.kpk.gov.pl/
aktualnosci/imprezy/i.html?id=4070
i http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=318. ■
Krzysztof Chorormaƒski

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: kordowska@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Finanse
System zielonych inwestycji – nabór wniosków w ramach I konkursu
Wkrótce ruszà nabory wniosków
o dofinansowanie w ramach systemu zielonych inwestycji.

Êrodków w formie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie przedsi´wzi´ç wynosi 36 mln z∏.

Sieci elektroenergetyczne
w celu pod∏àczenia farm
wiatrowych

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej og∏osi∏
nabór wniosków o dofinansowanie
przedsi´wzi´ç w ramach I konkursu
programu priorytetowego: System
zielonych inwestycji:
➢ Cz´Êç 2) – biogazownie rolnicze.
➢ Cz´Êç 3) – elektrociep∏ownie
i ciep∏ownie na biomas´.
➢ Cz´Êç 4) – sieci elektroenergetyczne w celu pod∏àczenia farm
wiatrowych.

Rodzaje przedsi´wzi´ç

Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przewy˝szaç 50 mln z∏. Kwota
Êrodków w formie dotacji, przeznaczona na dofinansowanie przedsi´wzi´ç, wynosi 43,7 mln z∏.

Dofinansowanie
Dla konkursu biogazownie rolnicze
oraz elektrociep∏ownie i ciep∏ownie
na biomas´ dofinansowanie udzielane b´dzie wy∏àcznie w formie
dotacji ze Êrodków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym, do 30%
kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

✔

WA˚NE!

W celu uzyskania dodatkowych Êrodków w formie po˝yczki ze Êrodków
NFOÂiGW nale˝y z∏o˝yç odr´bny
wniosek.

W przypadku konkursu dla sieci
elektroenergetycznych, dofinansowanie b´dzie udzielane w formie
dotacji ze Êrodków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym – 200 z∏
za ka˝dy kW przy∏àczonej mocy ze
êróde∏ wiatrowej energii odnawialnej, ale nie wi´cej ni˝ 20% kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.
W ramach powy˝szych konkursów
nie przewiduje si´ dodatkowych
dotacji ze Êrodków NFOÂiGW.
Biogazownie rolnicze
Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przewy˝szaç 10 mln z∏. Kwota
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1) Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep∏a
z wykorzystaniem biogazu rolniczego, z wy∏àczeniem instalacji odmetanowania sk∏adowisk odpadów.
2) Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania
biogazu rolniczego w celu wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezpoÊredniej.
Termin sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach
od 30 sierpnia do 28 wrzeÊnia 2010
roku.
Elektrociep∏ownie
i ciep∏ownie na biomas´
Koszt ca∏kowity przedsi´wzi´cia
musi przewy˝szaç 2 mln z∏. Kwota
Êrodków w formie dotacji, przeznaczona na dofinansowanie przedsi´wzi´ç, wynosi 36 mln z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Budowa, przebudowa lub rozbudowa
obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja)
z zastosowaniem wy∏àcznie biomasy
(êród∏a rozproszone o nominalnej
mocy cieplnej poni˝ej 20 MWt).
Termin sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach
od 29 wrzeÊnia do 28 paêdziernika
2010 roku.
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Rodzaje przedsi´wzi´ç
Projekty dotyczàce budowy lub przebudowy sieci energetycznej w celu
umo˝liwienia przy∏àczenia niepod∏àczonych podmiotów wytwarzajàcych energi´ odnawialnà wiatrowà
do KSE, w tym realizacja nast´pujàcych zadaƒ:
1) zapewnienie przy∏àczy êróde∏
wiatrowej energii odnawialnej
(transformator, odcinek linii od
êród∏a energii do punktu przy∏àczeniowego do KSE),
2) rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy WN 110 kV przez
dodatkowe pola (pola liniowe,
pola transformatorowe, pola
∏àczników szyn, pola sprz´g∏a,
pola pomiarowe, pola potrzeb
w∏asnych, pola odgromnikowe
i inne) z przy∏àczami, ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring),
3) rozbudowa sieci WN 110 kV –
linie napowietrzne lub wzmocnienie linii istniejàcych poprzez
zmian´ przewodów i dodanie
dodatkowego obwodu,
4) po∏àczenie mi´dzy stacjami
transformatorowo-rozdzielczymi
WN 110 kV oraz mi´dzy nimi
a siecià przesy∏owà (220 kV
lub 400 kV),
5) budowa nowych odcinków sieci
napowietrznej i sieci kablowych,
6) budowa nowej, w pe∏ni wyposa˝onej stacji transformatorowo-rozdzielczej WN 110 kV,
7) budowa rezerwowych êróde∏
energii elektrycznej w celu ustawww.dashofer.pl

Nr 8/2010
bilizowania sieci zasilanych
okresowo z odnawialnych êróde∏ energii.
Termin sk∏adania
wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç w dniach od
30 sierpnia do 28 wrzeÊnia 2010 roku.

We wszystkich konkursach wnioski
nale˝y sk∏adaç bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW albo przes∏aç
drogà pocztowà lub kurierem na adres
NFOÂiGW odpowiednio z dopiskiem:
➢ „GIS – Biogazownie rolnicze –
Konkurs I”
➢ „GIS – Biomasa – Konkurs I”

➢ „GIS – Sieci elektroenergetyczne
– Konkurs I
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl
■
Redakcja

Finanse
Ochrona gatunków i siedlisk in-situ – nabór wniosków
Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków do
Dzia∏ania 5.1.1 Ochrona gatunków i siedlisk in-situ, Programu
Infrastruktura i Ârodowisko.

Kto mo˝e si´ ubiegaç
o dofinansowanie?
O dofinansowanie projektów mogà
si´ ubiegaç podmioty wymienione
w Szczegó∏owym opisie priorytetów POIiÂ:
➢ parki narodowe,
➢ parki krajobrazowe i ich zespo∏y,
➢ jednostki organizacyjne Lasów
Paƒstwowych,
➢ organizacje pozarzàdowe,
➢ wojewodowie,
➢ ogrody botaniczne,
➢ ogrody zoologiczne,
➢ instytucje naukowe oraz jednostki
badawczo-rozwojowe, w tym
szko∏y wy˝sze oraz ich jednostki
organizacyjne,
➢ urz´dy morskie,
➢ jednostki rzàdowe,
➢ jednostki samorzàdowe,
➢ podmioty sprawujàce nadzór
lub zarzàdzajàce ochronà obszarów chronionych.
W ramach konkursu finansowane
b´dà kompleksowe projekty, s∏u˝àce
ochronie in-situ ró˝norodnoÊci
biologicznej oraz czynnej ochronie
rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagro˝onych w skali
Europy i kraju.

www.dashofer.pl

Przyk∏adowe rodzaje projektów:
➢ planowanie dzia∏aƒ ochronnych,
ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk làdowych i wodnych, w tym morskich,
➢ ochrona in-situ i reintordukcja
gatunków chronionych,
➢ wykup gruntów kluczowych dla
ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
➢ przywracanie w∏aÊciwych stosunków wodnych siedlisk wodno-b∏otnych,
➢ usuwanie nalotu roÊlinnoÊci drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleÊnych,
➢ kszta∏towanie strefy ekotonów
na granicy siedlisk leÊnych i nieleÊnych,
➢ usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wp∏ywów inwazyjnych gatunków obcych,
➢ zachowanie i poprawa ró˝norodnoÊci biologicznej na terenach
niezurbanizowanych.

ni˝ 15% wydatków kwalifikowalnych, 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.

Dofinansowanie

Wnioski nale˝y sk∏adaç od 2 sierpnia do 20 wrzeÊnia 2010 r. w Sekretariacie Centrum Koordynacji Projektów Ârodowiskowych, ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3, w Warszawie – pokój nr 112.

Projekty mogà byç wspó∏finansowane ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
do wysokoÊci 85% wydatków kwalifikowalnych ca∏ego projektu. Minimalna wartoÊç projektu wynosi
400 tys. z∏otych.
Wk∏ad w∏asny Wnioskodawcy, którego wartoÊç nie mo˝e byç ni˝sza

Ârodki przeznaczone
na dofinansowanie
Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursu wynosi 12 mln z∏otych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Planowane jest jednak
zwi´kszenie alokacji na konkurs do
25 000 000 z∏otych. Dok∏adna
Informacja o kwocie przeznaczonej
na konkurs zostanie podana po aktualizacji dokumentów programowych.
Miejsce i termin
sk∏adania wniosków

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej: www.pois.gov.pl
lub instytucji wdra˝ajàcej www.ckps.pl
Redakcja
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Finanse
Ochrona i zrównowa˝ony rozwój lasów – nabór wniosków
We wrzeÊniu ruszy II nabór wniosków dla programu priorytetowego
6.2 „Ochrona i zrównowa˝ony
rozwój lasów”.

3) Maksymalna wartoÊç projektu
dla przedsi´wzi´ç innych ni˝
wymienione w pkt 2) wynosi
10 000 tys. z∏.

Celem programu z zakresu ochrony
i zrównowa˝onego rozwoju lasów
jest zachowanie trwa∏ej wielofunkcyjnoÊci lasów, zgodnie z Politykà
LeÊnà Paƒstwa.

Termin sk∏adania
wniosków

Alokacja Êrodków w ramach naboru wynosi 20 000 tys. z∏.
Rodzaje przedsi´wzi´ç:
1) Zalesianie gruntów porolnych
i nieu˝ytków.
2) Przebudowa drzewostanów pozostajàcych pod wp∏ywem emisji
przemys∏owych i na terenach
pokl´skowych (w tym odtworzenie lasu na po˝arzyskach i innych
terenach pokl´skowych).
3) Przeciwdzia∏anie i ochrona
ekosystemów leÊnych przed
szkodami powodowanymi przez
czynniki biotyczne i abiotyczne.
4) Rozwój bazy szkó∏karskiej i przechowalniczej na potrzeby renaturalizacji (przebudowy) ekosystemów leÊnych i zalesieƒ.
Warunki dofinansowania:
1) Minimalna wartoÊç projektu
wynosi 150 tys. z∏.
2) Dla przedsi´wzi´ç z zakresu
merytorycznego, obj´tego mo˝liwoÊcià dofinansowania w ramach
V osi POIiÂ, maksymalna wartoÊç projektu wynosi do 400 tys. z∏.

wadzony b´dzie w trybie ciàg∏ym,
przy czym wnioski te powinny zostaç
z∏o˝one w siedzibie NFOÂiGW nie
póêniej ni˝ 14 dni kalendarzowych
od daty podj´cia przez w∏aÊciwy
kompetencyjnie organ decyzji o rozpocz´ciu akcji zwalczania gradacji.

Wnioski o dofinansowanie przedsi´wzi´ç b´dà przyjmowane w terminie od 20.09.2010 r. do 1.10.2010 r.
Nabór wniosków
w trybie ciàg∏ym
W przypadku wniosków Dyrekcji
Generalnej Lasów Paƒstwowych,
dotyczàcych zwalczania wielkoobszarowych gradacji szkodników
liÊcio˝ernych, nabór wniosków pro-

I nabór wniosków
w trybie konkursowym
W ramach I naboru 2010 dla programu priorytetowego „Ochrona
i zrównowa˝ony rozwój lasów” wp∏yn´∏y 54 wnioski na ∏àcznà kwot´
33 095 156,79 PLN.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej NFOÂiGW:
www.nfosigw.gov.pl
■
Redakcja

Wykaz zmian w prawie

Zmiany w prawie
4 sierpnia 2010 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie
wzoru dokumentu potwierdzajàcego pobranie op∏aty depozytowej i dokumentu potwierdzajàcego zwrot op∏aty depozytowej (Dz.U. Nr 130, poz. 878).
4 sierpnia 2010 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
stawek op∏aty depozytowej (Dz.U. Nr 130, poz. 882).
28 lipca 2010 r.
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca
2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci kar pieni´˝nych
za naruszenia przepisów o rybo∏ówstwie (Dz.U. Nr 125, poz. 849).
20 lipca 2010 r.
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko i niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 119, poz. 804).
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