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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
sierpniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o projekcie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, który umo˝liwia
przeznaczenie funduszy NFOÂiGW na
wspieranie realizowanych zagranicznych projektów i inwestycji.

www.dashofer.pl
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18,9 mln euro z unijnego programu Life+ otrzyma∏o siedem
nowych polskich projektów ekologicznych.

Dofinansowanie
dla polskich projektów

Life+ jest unijnym programem na
rzecz ochrony Êrodowiska. Jego
bud˝et na lata 2007-2013 to 2 mld
143 mln euro. W 2010 r. dofinansowanie na kwot´ 25,3 mln euro otrzyma∏o 10 polskich projektów.

Dofinansowanie otrzyma∏y:
1. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach na opracowanie innowacyjnych technologii ulepszania gleby i pod∏o˝a stosowego
w szklarniach przez wykorzystanie naturalnych odpadów w∏óknistych.
2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z Warszawy na nowà technologi´ zagospodarowania odpadów,
m.in. szlamu kanalizacyjnego wykorzystywanego do produkcji.
3. Zachodniopomorski Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
w Szczecinie na projekt „Niebieski
korytarz” rzeki Iny, który ma na
celu obj´cie ca∏ego dorzecza Iny
i po∏àczenie obszaru w korytarz
ekologiczny oraz odnowienie
populacji ∏ososia w rzece.
4. Kampinoski Park Narodowy na
realizacj´ projektu „ActiveKPN”,

Minister Ârodowiska wyda∏ Rozporzàdzenie dotyczàce wymierzania kar za
wprowadzanie gazów lub py∏ów do
powietrza. Omówienie znajduje si´
w dziale Porady prawne.

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

Tematem numeru jest naturalne zarzàdzanie ryzykiem powodzi oraz mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania na
ten cel.

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

W dziale Finanse informujemy o nowych naborach wniosków oraz o mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na
przydomowe oczyszczalnie Êcieków.

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43

Komisja Europejska przeznaczy∏a
w sumie 244 mln euro na 183 nowe
projekty zwiàzane z ochronà Êrodowiska. Ca∏kowity koszt dofinansowanych projektów to 530 mln euro.
Projekty te zosta∏y wybrane spoÊród
748 wniosków, które by∏y przyjmowane do wrzeÊnia 2010 r. ze wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE.
Dotyczy∏y one dzia∏aƒ z zakresu
ochrony przyrody, zmiany klimatu,
czystej technologii, polityki ochrony
Êrodowiska, a tak˝e dzia∏aƒ informacyjnych dotyczàcych spraw zwiàzanych ze Êrodowiskiem.
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którego celem jest poprawa ochrony wa˝nych gatunków zwierzàt
wyst´pujàcych w KPN, m.in.
bobra, wydry, rysia, p∏azów i gadów, ptaków – derkacza, ˝urawia
i bàka oraz rzadkich motyli.
5. Ekologiczny „Klub Gaja” z Wilkowic k. Bielska-Bia∏ej na kampani´ antyazbestowà, która ma

na celu informowanie o szkodliwoÊci azbestu oraz promowanie dobrej praktyki usuwania
azbestu ze Êrodowiska.
6. Generalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska na kampani´ „Poznaj
swojà Natur´”, dzi´ki której
Polacy dowiedzà si´ wi´cej o unijnej sieci ochrony przyrody

„Natura 2000” w Polsce.
7. Lasy Paƒstwowe przy pomocy
unijnych Êrodków majà wspieraç najlepsze praktyki zwiàzane
z ochronà ró˝norodnoÊci biologicznej w lasach, szczególnie na
obszarach Natura 2000.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kolejne przedsi´wzi´cia z zakresu termomodernizacji otrzymajà
dofinansowanie
Minister Ârodowiska zaakceptowa∏ kolejne przedsi´wzi´cia z zakresu termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci publicznej do
finansowania z zysków pochodzàcych z handlu jednostkami emisji
AAU. Dzia∏ania termomodernizacyjne, zmniejszajàce zu˝ycie energii,
sà jednym z elementów s∏u˝àcych
zapobieganiu zmianom klimatu.

Przedsi´wzi´cia zakwalifikowane
do dofinansowania ze Êrodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym realizowane sà w ramach

programu priorytetowego pn. System
zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Cz´Êç 1 –
Zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej. Na listach
rankingowych znalaz∏y si´ projekty
z Bielska-Bia∏ej, Koszalina, Krakowa,
Lublina, ¸om˝y, OÊwi´cimia, Radomia, Szczecina i Tarnowa.
Program ma na celu ograniczenie lub
unikni´cie emisji dwutlenku w´gla
przez dofinansowanie przedsi´wzi´ç,
które poprawiajà efektywnoÊç wykorzystania energii przez budynki

u˝ytecznoÊci publicznej.
Pieniàdze zarobione ze sprzeda˝y
AAU przez Polsk´ trafiajà na wyodr´bniony Rachunek klimatyczny
obs∏ugiwany przez NFOÂiGW.
Przeznaczane sà na ochron´ klimatu
w Polsce i wspierajà jednoczeÊnie
realizacj´ wymogów unijnej polityki
klimatycznej (pakietu klimatyczno-energetycznego). Nasz kraj zarobi∏ dotàd na handlu AAU ponad
100 mln euro.
■
Redakcja

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).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
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AktualnoÊci
BOÂ uruchomi∏ kredyt na ekoinwestycje
Bank Ochrony Ârodowiska uruchomi∏ lini´ kredytowà z Nordyckiego
Banku Inwestycyjnego na kwot´
30 mln euro. O kredyt mogà si´
ubiegaç samorzàdy, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa oraz przedsi´biorstwa komunalne.

Oferta kredytowa
Pieniàdze b´dà wykorzystane mi´dzy innymi na wsparcie inwestycji
zwiàzanych z produkcjà energii ze
êróde∏ odnawialnych oraz poprawà
efektywnoÊci energetycznej w budynkach. Linia kredytowa przeznaczona
jest na popraw´ Êrodowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach:
➢ ochrona powietrza atmosferycznego,

➢ ochrona wód i gospodarka wodna,
➢ gospodarka odpadami.
Program mo˝e stanowiç tak˝e ofert´
uzupe∏niajàcà dla projektów ekologicznych wspó∏finansowanych
Êrodkami unijnymi.
Kto mo˝e si´ ubiegaç
o kredyt?
Oferta linii kredytowej skierowana
jest do:
➢ ma∏ych, Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw,
➢ spó∏dzielni mieszkaniowych,
➢ jednostek samorzàdu terytorialnego,
➢ przedsi´biorstw komunalnych.

Warunki finansowania
Minimalna i maksymalna kwota,
o jakà mo˝na wnioskowaç, nie zosta∏a ustalona. Maksymalny udzia∏
w finansowaniu projektów to 50%
kosztu netto inwestycji.
Okres kredytowania wynosi od trzech
do oÊmiu lat. Mo˝liwa jest równie˝
karencja w sp∏acie do dwóch lat.
Ekologiczne kredyty
Bank Ochrony Ârodowiska posiada
w swojej ofercie równie˝ tzw. kredyt z klimatem i kredyt ekoodnowa,
które sà udzielane m.in. na inwestycje majàce na celu ograniczenie
emisji CO2.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Zmiany w Ustawie POÂ dadzà mo˝liwoÊç przeznaczenia funduszy
NFOÂiGW na wspieranie zagranicznych projektów
Zgodnie z mi´dzynarodowymi
zobowiàzaniami, zawartymi w porozumieniu Kopenhaskim, Polska
w∏àcza si´ w unijnà pomoc dla
krajów rozwijajàcych si´, zagro˝onych kl´skami na skutek zmian
klimatu. Tzw. Fast Start Financing
to pieniàdze na poczàtek d∏ugofalowego finansowania, w ramach
którego Unia Europejska przeznaczy na walk´ z kl´skami w krajach
rozwijajàcych si´ ponad 7 mld euro
do koƒca 2012 r. Polska wesprze
globalny fundusz pomocowy
kwotà odpowiadajàcà cz´Êci wp∏ywów z globalnych transakcji
emisjami CO2.

Rada Ministrów przyj´∏a projekt
Ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, który daje
mo˝liwoÊç przeznaczenia funduszy
NFOÂiGW na wspieranie realizowanych za granicà projektów i inweswww.dashofer.pl

tycji dotyczàcych ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Wprowadzone zmiany wynikajà
z potrzeby spe∏nienia mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ wskazanych
w Porozumieniu Kopenhaskim, zawartym w Danii 18 grudnia 2009 roku
podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Pomoc klimatyczna
Fast start financing
Zgodnie z Porozumieniem Kopenhaskim w latach 2010-2012 kraje
rozwini´te majà wspólnie zapewniç nowe dodatkowe finansowanie
„Fast start financing”. Pieniàdze
powinny zostaç przeznaczone na
dzia∏ania w zakresie adaptacji, mitygacji, redukcji emisji wylesiania
i degradacji lasów (REDD+), a tak˝e

wzmocnienia instytucjonalnego
oraz transferu technologii w krajach
rozwijajàcych si´.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z postanowieniami porozumienia kraje rozwini´te sà dawcami
finansowej pomocy klimatycznej,
natomiast biorcami tej pomocy sà
kraje rozwijajàce si´.

Wsparcie finansowe powinno byç po
równo przeznaczone na przedsi´wzi´cia s∏u˝àce redukcji emisji gazów
cieplarnianych oraz na przedsi´wzi´cia s∏u˝àce adaptacji do zmian
klimatu. Priorytetowà sprawà w przypadku przedsi´wzi´ç adaptacyjnych
powinny byç dzia∏ania na rzecz
krajów najbardziej nara˝onych na
skutki zmiany klimatu, w tym krajów najmniej rozwini´tych, ma∏ych
rozwijajàcych si´ krajów wyspiarskich oraz dzia∏ania w Afryce.
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Finansowanie
W ramach Êrodków na „Fast Start
Financing” Unia Europejska zobowiàza∏a si´ do zapewnienia kwoty
2,4 mld euro rocznie w latach 2010-2012, czyli w sumie 7,2 mld euro.
Polska przeka˝e Êrodki z bud˝etu
NFOÂiGW. B´dà one równowa˝ne
10% sumy od wartoÊci umów, którà
kraj zyska∏, sprzedajàc globalne
uprawnienia do emisji CO2, tzw.
jednostki AAU. Do tej pory Polska
zarobi∏a w ten sposób ponad 100 mln
euro, które przeznacza na inwestycje w ochron´ Êrodowiska.
Na „Fast Start Financing” w ubieg∏ym roku Polska przekaza∏a ponad
3 mln euro w ramach pomocy rozwojowej m.in. dla Gruzji, Ukrainy,

Afganistanu i Bia∏orusi.
Zmiany w Ustawie
– Prawo Ochrony
Ârodowiska
Zgodnie z projektem ustawy Êrodki
NFOÂiGW b´dzie mo˝na przeznaczyç na pomoc paƒstwom rozwijajàcym si´, które nie sà wymienione
w za∏àczniku I do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, na projekty
i inwestycje z zakresu ograniczania
lub unikania emisji gazów cieplarnianych, poch∏aniania lub sekwestracji dwutlenku w´gla i adaptacji
do zmian klimatu
Poza tym zaistnieje mo˝liwoÊç ich
wp∏acania instytucjom mi´dzynarodowym, które zapewniajà funkcjo-

nowanie mechanizmów finansowych
Konwencji klimatycznej. Wp∏aty
b´dzie mo˝na dokonywaç na rzecz
m.in. Funduszu Adaptacyjnego i Zielonego Funduszu – na dzia∏ania
w zakresie ograniczania emisji gazów
cieplarnianych, poch∏aniania lub
sekwestracji CO2, wzmocnienia instytucjonalnego, adaptacji do zmian
klimatu w krajach rozwijajàcych si´.
Projekt mo˝e przyczyniç si´ do zwi´kszenia efektywnoÊci transferu polskich technologii Êrodowiskowych
do krajów rozwijajàcych si´. Ma s∏u˝yç promowaniu zasady zrównowa˝onego rozwoju w krajach rozwijajàcych si´, a tak˝e rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków
˝ycia w tych krajach.
■
Redakcja

Porady prawne
Kary za wprowadzenie gazów lub py∏ów do powietrza
– nowe rozporzàdzenie
7 lipca br. Minister Ârodowiska
wyda∏ Rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków
wymierzania kar na podstawie
pomiarów ciàg∏ych oraz sposobów ustalania przekroczeƒ, w zakresie wprowadzania gazów lub
py∏ów do powietrza („Rozporzàdzenie”). Rozporzàdzenie zosta∏o
opublikowane w Dzienniku Ustaw
z dnia 22 lipca 2011 r. Nr 150,
poz. 894, ale b´dzie obowiàzywa∏o od dnia 1 stycznia 2012 r.

Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki wymierzania kar na
podstawie pomiarów ciàg∏ych, uznawania pomiarów za ciàg∏e oraz
sposoby ustalania przekroczeƒ na
podstawie wyników pomiarów ciàg∏ych, w zakresie wprowadzania gazów lub py∏ów do powietrza.
Rozporzàdzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska (POÂ), która
przewiduje kary za przekroczenie
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iloÊci lub rodzajów gazów lub py∏ów
wprowadzanych do powietrza ponad
limity okreÊlone w pozwoleniach
(pozwoleniach na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza wydawanych przez odpowiednie organy
inspekcji ochrony Êrodowiska na
podstawie art. 181 ust. 1 lub 2 POÂ).
Rozporzàdzenie stanowi, ˝e pomiary
wielkoÊci emisji gazów lub py∏ów
do powietrza uznaje si´ za ciàg∏e,
je˝eli sà prowadzone za pomocà
przyrzàdu pomiarowego umo˝liwiajàcego:
1) okreÊlenie emisji w kilogramach,
2) automatyczny ciàg∏y zapis wyników pomiarów z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ jedna minuta.

✔

WA˚NE!

Ustalenie, na podstawie wyników pomiarów ciàg∏ych wielkoÊci emisji gazów
lub py∏ów do powietrza z instalacji spalania paliw, przekroczenia okreÊlonych
w pozwoleniu wielkoÊci dopuszczalnych przeprowadza si´, analizujàc
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dotrzymanie standardów emisyjnych
w roku kalendarzowym w oparciu
o wartoÊci emisji py∏u, dwutlenku siarki
i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wyra˝onych w mg/m3
gazów odlotowych w stanie suchym,
w temperaturze 273 K i ciÊnieniu
101,3 kPa, przy standardowej zawartoÊci tlenu w gazach odlotowych.

Jednak w Rozporzàdzeniu postanowiono, ˝e przy ustalaniu przekroczenia wielkoÊci dopuszczalnych
emisji py∏u, dwutlenku siarki lub
tlenków azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu nie uwzgl´dnia si´
okresów:
➢ rozruchu i zatrzymywania êród∏a,
➢ pracy êród∏a bez sprawnych urzàdzeƒ ochronnych w czasie okreÊlonym w przepisach w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji, w zakresie wynikajàcym ze
szczegó∏owych przepisów POÂ
(okreÊla to art. 145 ust. 1 pkt 1 POÂ
oraz Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 22 kwietnia
www.dashofer.pl
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2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji – Dz.U.
z 2011 r. Nr 95, poz. 558).
Przekroczenie wielkoÊci dopuszczalnych emisji gazów lub py∏ów okreÊlonych w pozwoleniu ustala si´,
przyjmujàc za podstaw´ Êrednie jednogodzinne wartoÊci st´˝eƒ substancji.
Instalacja spalania
odpadów
Ustalenie, na podstawie wyników
pomiarów ciàg∏ych wielkoÊci emisji
gazów lub py∏ów do powietrza z instalacji spalania odpadów, przekroczenia okreÊlonych w pozwoleniu
wielkoÊci dopuszczalnych nale˝y
przeprowadzaç, analizujàc dotrzymanie standardów emisyjnych w roku
kalendarzowym w oparciu o wartoÊci
emisji py∏u, substancji organicznych
w postaci gazów i par w przeliczeniu na ca∏kowity w´giel organiczny,
chlorowodoru, fluorowodoru, tlenku
w´gla, dwutlenku siarki oraz tlenku
azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wyra˝onych w mg/m3 gazów odlotowych
w stanie suchym, w temperaturze
273 K i przy ciÊnieniu 101,3 kPa,
przy standardowej zawartoÊci tlenu
w gazach odlotowych.
Przy ustalaniu przekroczenia wielkoÊci dopuszczalnych emisji py∏u,
substancji organicznych w postaci
gazów i par w przeliczeniu na ca∏kowity w´giel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku
siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku
azotu w przeliczeniu na dwutlenek
azotu:
➢ uwzgl´dnia si´ okresy faktycznej
pracy instalacji spalania odpadów, w tym okresy jej rozruchu

i zatrzymywania, je˝eli w trakcie
ich trwania sà spalane odpady,
➢ nie uwzgl´dnia si´ wp∏ywajàcych
na zwi´kszenie emisji substancji
zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ
ochronnych do 60 godzin w roku
kalendarzowym.
Przy ustalaniu przekroczenia wielkoÊci dopuszczalnej emisji tlenku
w´gla:
➢ uwzgl´dnia si´ okresy faktycznej
pracy instalacji spalania odpadów,
➢ nie uwzgl´dnia si´ okresów rozruchu instalacji spalania odpadów
i zatrzymywania oraz, wp∏ywajàcych na zwi´kszenie emisji
substancji, zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ ochronnych do 60 godzin
w roku kalendarzowym.

✔

WA˚NE!

Przekroczenie wielkoÊci dopuszczalnych emisji okreÊlonych w pozwoleniu ustala si´, przyjmujàc za podstaw´
obliczeƒ Êrednie dobowe i trzydziestominutowe wartoÊci st´˝eƒ substancji.

Instalacja wspó∏spalania
odpadów
Ustalenie, na podstawie wyników
pomiarów ciàg∏ych wielkoÊci emisji
gazów lub py∏ów do powietrza
z instalacji wspó∏spalania odpadów,
przekroczenia okreÊlonych w pozwoleniu wielkoÊci dopuszczalnych
przeprowadza si´, analizujàc dotrzymanie standardów emisyjnych
w roku kalendarzowym w oparciu
o wartoÊci emisji py∏u, substancji
organicznych w postaci gazów i par
w przeliczeniu na ca∏kowity w´giel
organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, tlenku w´gla, dwutlenku
siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku
azotu w przeliczeniu na dwutlenek
azotu, wyra˝onych w mg/m3 gazów

odlotowych w stanie suchym, w temperaturze 273 K i przy ciÊnieniu
101,3 kPa, przy standardowej zawartoÊci tlenu w gazach odlotowych.
Przy ustalaniu przekroczenia wielkoÊci dopuszczalnych emisji gazów
lub py∏ów do powietrza z instalacji
wspó∏spalania odpadów majà zastosowanie takie same procedury
i zasady, jak wy˝ej opisane, które
stosuje si´ przy instalacji spalania
odpadów.
Przekroczenie wielkoÊci dopuszczalnych emisji okreÊlonych w pozwoleniu ustala si´, przyjmujàc za podstaw´ obliczeƒ Êrednie dobowe
wartoÊci st´˝eƒ substancji.
Instalacje, w których sà
u˝ywane rozpuszczalniki
organiczne
Ustalenie, na podstawie wyników
pomiarów ciàg∏ych wielkoÊci emisji
gazów lub py∏ów do powietrza z instalacji, w których sà u˝ywane rozpuszczalniki organiczne, przekroczenia okreÊlonych w pozwoleniu
wielkoÊci dopuszczalnych przeprowadza si´, analizujàc dotrzymanie
standardów emisyjnych w roku
kalendarzowym w oparciu o wartoÊci
emisji lotnych zwiàzków organicznych (LZO), wyra˝onych w mg/m3
gazów odlotowych w stanie suchym,
w temperaturze 273 K i przy ciÊnieniu 101,3 kPa, w przeliczeniu na
ca∏kowity w´giel organiczny albo
bez przeliczenia, w zale˝noÊci od
rodzaju substancji.

✔

WA˚NE!

Przy ustalaniu przekroczenia wielkoÊci dopuszczalnych emisji gazów
lub py∏ów do powietrza uwzgl´dnia
si´ okresy faktycznej pracy instalacji,
w których sà u˝ywane rozpuszczal-
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niki organiczne, bez okresów jej rozruchu i zatrzymywania.

Przekroczenie wielkoÊci dopuszczalnej emisji gazów lub py∏ów do
powietrza okreÊlonych w pozwoleniu
ustala si´, przyjmujàc za podstaw´
obliczeƒ Êrednie jednogodzinne
wartoÊci st´˝eƒ LZO.
Wyniki pomiarów ciàg∏ych wykazujà przekroczenie wielkoÊci dopusz-

czalnych emisji gazów lub py∏ów
do powietrza w przypadku instalacji:
➢ zdolnoÊci produkcyjnej wymagajàcej zu˝ycia LZO mniejszego
ni˝ 15 Mg/rok, w których prowadzi si´ proces powlekania
nowych pojazdów, lub
➢ prowadzàcych proces obróbki wykoƒczeniowej nowych pojazdów
– je˝eli dosz∏o do przekroczenia
Êrednich pi´tnastominutowych wartoÊci st´˝eƒ LZO.
■

dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegó∏owych warunków wymierzania
kar na podstawie pomiarów ciàg∏ych
oraz sposobów ustalania przekroczeƒ,
w zakresie wprowadzania gazów lub
py∏ów do powietrza (Dz.U. z 2011 r.
Nr 150, poz. 894).

Porady prawne
Administracyjna kara pieni´˝na za zniszczenie zieleni
a inwestycje budowlane
Interesujàce dla praktyki zwiàzanej z finansowymi aspektami
ochrony Êrodowiska sà problemy zwiàzane ze zniszczeniem
zieleni w zwiàzku z prowadzonymi inwestycjami budowalnymi.
Czy jeÊli wykonanie robót budowlanych spowoduje zniszczenie
terenów zieleni albo drzew lub
krzewów, mo˝na wymierzyç kar´
pieni´˝nà? Komu ewentualnie
nale˝y wymierzyç kar´ za takie
dzia∏anie, inwestorowi czy wykonawcy?

Podstawy prawne
Aby wskazaç ryzyka zwiàzane ze
zniszczeniem zieleni w zwiàzku
z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi, nale˝y dokonaç analizy
przede wszystkim nast´pujàcych
aktów prawnych:
➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, ze zmianami),
➢ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, ze zmianami).
Prawo budowlane
Przepisy Prawa budowlanego okreÊlajà obowiàzek zabezpieczenia elementów Êrodowiska przyrodniczego,

6

w tym równie˝ istniejàcych drzew
i krzewów przy prowadzeniu inwestycji budowlanych.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 22 Prawa
budowlanego do podstawowych
obowiàzków kierownika budowy
nale˝y w szczególnoÊci protokolarne
przej´cie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
wraz ze znajdujàcymi si´ na nim obiektami budowlanymi, urzàdzeniami
technicznymi i sta∏ymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajàcymi ochronie elementami Êrodowiska
przyrodniczego.

Ustawa o ochronie
przyrody
Równie˝ z ustawy o ochronie przyrody wynika obowiàzek w∏aÊciwego
zabezpieczenia elementów Êrodowiska przyrodniczego, w tym równie˝ istniejàcych drzew i krzewów.
Zgodnie z przepisem art. 82 ustawy
o ochronie przyrody prace ziemne
oraz inne prace zwiàzane z wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego
lub urzàdzeƒ technicznych, prowadzone w obr´bie bry∏y korzeniowej
drzew lub krzewów na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny
byç wykonywane w sposób najmniej
szkodzàcy drzewom lub krzewom.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 8/2011

Przepis art. 82 ustawy o ochronie
przyrody wskazuje równie˝, i˝ zabiegi w obr´bie korony drzewa na
terenach zieleni lub zadrzewieniach mogà obejmowaç wy∏àcznie:
(i) usuwanie ga∏´zi obumar∏ych,
nad∏amanych lub wchodzàcych
w kolizj´ z obiektami budowlanymi lub urzàdzeniami technicznymi,
(ii) kszta∏towanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
(iii)utrzymywanie formowanego
kszta∏tu korony drzewa.
Administracyjna kara
pieni´˝na
Ustawa o ochronie przyrody przewiduje administracyjnà kar´ pieni´˝nà.
Wójt, burmistrz albo prezydent
miasta powinien mianowicie wymierzyç administracyjnà kar´ pieni´˝nà za:
➢ zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów, spowodowane niew∏aÊciwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprz´tu mechanicznego albo urzàdzeƒ technicznych oraz zastosowaniem Êrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roÊlinnoÊci,
➢ usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia,
➢ zniszczenie drzew, krzewów
lub terenów zieleni spowodowww.dashofer.pl
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wane niew∏aÊciwym wykonaniem
zabiegów piel´gnacyjnych.

✔

WA˚NE!

Ustalenie wysokoÊci administracyjnej
kary pieni´˝nej nast´puje w drodze
decyzji administracyjnej. Uiszczenie
kary nast´puje w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja ustalajàca
wysokoÊç kary sta∏a si´ ostateczna.

Odroczenie p∏atnoÊci
i umorzenie
Je˝eli stopieƒ uszkodzenia drzew
lub krzewów powsta∏y w wyniku
niedope∏nienia obowiàzku w∏aÊciwego ich zabezpieczenia na terenie
inwestycji budowlanej, nie wyklucza
zachowania ich ˝ywotnoÊci oraz
mo˝liwoÊci odtworzenia korony
drzewa i je˝eli podj´te zostanà dzia∏ania w celu zachowania ˝ywotnoÊci
tych drzew lub krzewów, termin
p∏atnoÊci administracyjnej kary pieni´˝nej za zniszczenie zieleni na∏o˝onej na wykonawc´ nale˝y odroczyç na 3 lata.
Kara jest umarzana po up∏ywie 3 lat
od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania ˝ywotnoÊci drzewa lub krzewu
albo odtworzeniu korony drzewa.
WysokoÊç kar
Administracyjnà kar´ pieni´˝nà za
zniszczenie zieleni na terenie inwestycji budowlanej w wyniku braku
w∏aÊciwego zabezpieczenia ustala
si´ w wysokoÊci trzykrotnej op∏aty
za usuni´cie drzew lub krzewów,
ustalonej na podstawie stawek w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2004 r. w sprawie stawek op∏at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
(Dz.U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

✔

WA˚NE!

Rozporzàdzenie w sprawie stawek
op∏at dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew okreÊla stawki dla
poszczególnych rodzajów i gatunków

www.dashofer.pl

drzew, a tak˝e wspó∏czynniki ró˝nicujàce stawki w zale˝noÊci od obwodu
pnia. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wspó∏czynniki ró˝nicujàce stawki w zale˝noÊci od obwodu pnia okreÊlone sà
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

Op∏at´ za usuni´cie drzew – stanowiàcà podstaw´ do ustalenia wysokoÊci administracyjnej kary pieni´˝nej – ustala si´ na podstawie stawki
zale˝nej od obwodu pnia oraz rodzaju
i gatunku drzewa.
Nale˝y pami´taç, i˝ stawki op∏at za
usuwanie drzew nie mogà przekraczaç za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokoÊci
130 cm:
➢ 312,22 z∏ – przy obwodzie do
25 cm,
➢ 474,13 z∏ – przy obwodzie od
26 do 50 cm,
➢ 740,11 z∏ – przy obwodzie od
51 do 100 cm,
➢ 1 156,42 z∏ – przy obwodzie od
101 do 200 cm,
➢ 1 734,62 z∏ – przy obwodzie od
201 do 300 cm,
➢ 2 428,47 z∏ – przy obwodzie od
301 do 500 cm,
➢ 3 122,31 z∏ – przy obwodzie od
501 do 700 cm,
➢ 4 047,46 z∏ – przy obwodzie
powy˝ej 700 cm.
W przypadku, gdy drzewo rozwidla
si´ na wysokoÊci poni˝ej 130 cm,
ka˝dy pieƒ traktuje si´ jako odr´bne
drzewo.
Poszczególne stawki
za zniszczenie drzew
Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wspó∏czynniki ró˝nicujàce stawki w zale˝noÊci od obwodu pnia, które
stanowià podstaw´ do obliczenia
wysokoÊci administracyjnej kary
pieni´˝nej za zniszczenie zieleni
w wyniku inwestycji budowlanych,
zosta∏y przedstawione w tabeli na
nast´pnej stronie.

Stawki za zniszczenie
terenu zieleni
Stawki kar za zniszczenie jednego
metra kwadratowego terenu zieleni
– stosowanie do ustawy o ochronie
przyrody – wynoszà: dla trawników
53,19 z∏, a dla kwietników 456,78 z∏.
Zwi´kszenie wysokoÊci
kary
Zgodnie z ustawà o ochronie przyrody, je˝eli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego, lub usuni´tego
bez zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe, z powodu wykarczowania
pnia i braku k∏ody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieni´˝nej
ustala si´ na podstawie informacji
zebranych w toku post´powania
administracyjnego, powi´kszajàc jà
o 50%.
W przypadku, gdy ustalenie obwodu
zniszczonego lub usuni´tego bez
zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe,
z powodu braku k∏ody, obwód do
wyliczenia administracyjnej kary
pieni´˝nej ustala si´, przyjmujàc
najmniejszy promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód o 10%.
Komu nale˝y wymierzyç
administracyjnà kar´
pieni´˝nà za zniszczenie
zieleni?
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego, sà: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.
Ze wzgl´du na wielopodmiotowoÊç procesu budowlanego, nale˝y
zastanowiç si´, komu nale˝y wymierzyç administracyjnà kar´ pieni´˝nà
za zniszczenie zieleni w wyniku
prowadzonych robót budowlanych.
Z przepisów Prawa budowlanego
wynika, i˝ obowiàzek zabezpieczenia zieleni podczas przeprowadzania robót budowlanych spoczywa na
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Lp.

Stawki w z∏ za
1 cm obwodu
pnia drzewa
mierzonego
na wysokoÊci
130 cm**

Rodzaje, gatunki
i odmiany drzew*

Wspó∏czynniki ró˝nicujàce stawki
w zale˝noÊci od obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokoÊci 130 cm
przy obwodzie wyra˝onym w cm
do
25

2650

51- 101- 201- 301- 501- >
100 200 300 500 700 700

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba,
czeremcha amerykaƒska, grochodrzew

12,51

1,00

1,51

2,37

3,70

5,55

7,77 10,00 12,96

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaƒski,
czeremcha zwyczajna, Êwierk pospolity,
sosna zwyczajna, daglezja, modrzew,
brzoza brodawkowata i omszona

34,03

1,00

1,51

2,37

3,70

5,55

7,77 10,00 12,96

3

Dàb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia,
g∏óg – forma drzewiasta, jarzàb, jesion
wynios∏y, klon, z wyjàtkiem klonu
jesionolistnego, gatunki i odmiany
ozdobne jab∏oni, Êliwy, wiÊni i orzecha,
leszczyna turecka, brzoza (pozosta∏e
gatunki i odmiany), jod∏a pospolita,
Êwierk (pozosta∏e gatunki i odmiany),
sosna (pozosta∏e gatunki i odmiany)
˝ywotnik (wszystkie gatunki), platan
klonolistny, wiàz, cyprysik

82,77

1,00

1,51

2,37

3,70

5,55

7,77 10,00 12,96

4

Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany),
tulipanowiec, magnolia, korkowiec,
mi∏orzàb, metasekwoja, cis, cypryÊnik,
bo˝odrzew

312,22

1,00

1,51

2,37

3,70

5,55

7,77 10,00 12,96

ObjaÊnienia:
* Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia stawki ustala si´ jak dla drzew
podobnej wartoÊci przyrodniczej, wymienionych w tym za∏àczniku.
** Stawki podlegajà corocznej waloryzacji zgodnie z art. 85 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody.

kierowniku budowy. Nale˝y pami´taç, ˝e kierownik budowy na budowie
reprezentuje wykonawc´. Z kolei
ze sformu∏owania „powinny byç wykonywane”, zawartego we wskazanym powy˝ej przepisie art. 82 ustawy o ochronie przyrody wynika, i˝
obowiàzek zabezpieczenia zieleni
spoczywa na wykonawcy prac
ziemnych.

✔

WA˚NE!

Inwestor zobowiàzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczy∏ drzewa i krzewy w sposób
gwarantujàcy ich skutecznà ochron´
przed uszkodzeniami.

Niedope∏nienie obowiàzku w∏aÊciwego zabezpieczenia drzew oraz
krzewów na terenie inwestycji i spo-
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dr Micha∏ Kuliƒski
Adwokat

wodowanie uszkodzenia lub ca∏kowitego zniszczenia drzew i krzewów nara˝a wykonawc´ prac na
administracyjnà kar´ pieni´˝nà.

§

Egzekucja
i przedawnienie kar

–

Administracyjne kary pieni´˝ne za
zniszczenie zieleni w zwiàzku
z inwestycjà budowlanà, na∏o˝one
na wykonawc´, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegajà wraz
z odsetkami za zw∏ok´ przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Wykonawca nie musi uiszczaç kary
po up∏ywie 5 lat od koƒca roku, w którym up∏ynà∏ termin jej wniesienia.

–
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–

–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze
zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 13 paêdziernika 2004 r. w sprawie stawek op∏at dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew (Dz.U.
z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska
z dnia 15 paêdziernika 2010 r. w sprawie stawek op∏at za usuni´cie drzew
i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P z 2010 r.
Nr 76, poz. 954)
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Temat numeru

Naturalne zarzàdzanie ryzykiem powodzi, czyli zmniejszenie
strat powodziowych i dba∏oÊç o Êrodowisko
Inicjatywa Komisji Europejskiej
„Towards better environmental
options in flood risk management” na temat naturalnego
zarzàdzania ryzykiem powodzi
ma na celu nie tylko ograniczenie
kosztów strat powodziowych,
ale tak˝e po∏àczenie zarzàdzania
ryzykiem powodzi z korzystnym
wp∏ywem na Êrodowisko. Takie post´powanie w ogólnym rozliczeniu
jest taƒsze i bardziej efektywne.

Powodzie to w Europie najcz´Êciej
wyst´pujàca kl´ska ˝ywio∏owa i najbardziej kosztowna. Ka˝dego roku
zdarza ich si´ kilka, a w zwiàzku
z ociepleniem klimatu b´dà wyst´powa∏y jeszcze cz´Êciej. Zniszczenia powodowane przez nie liczy si´
w milionach z∏otych. Obliczono, ˝e
mimo, i˝ zabezpieczenie przed powodzià wymaga poniesienia wysokich kosztów, to koszty zwiàzane
z likwidowaniem strat popowodziowych na terenach niezabezpieczonych przewy˝szajà je. Zainwestowanie w odpowiedni system
zarzàdzania powodzià przyniesie
d∏ugoletnie korzyÊci.

liwoÊci natury do absorbowania
nadmiaru wody. W ten sposób przy
okazji jednego rodzaju wydatków
zrealizuje si´ od razu kilka za∏o˝eƒ
z zakresu ochrony Êrodowiska.

➢ Przywrócenie torfowisk i bagien.
➢ Przeregulowanie terenów nad-

Inicjatywà unijnà mogà byç zainteresowane:
➢ w∏adze na poziomie europejskim,
regionalnym i lokalnym, które
odpowiadajà za wprowadzanie
dyrektywy powodziowej, wodnej i dotyczàcej przyrody,
➢ krajowe, regionalne i lokalne
w∏adze, zajmujàce si´ zapobieganiem powodzi, przygotowaniem na powódê i dzia∏aniami
zwiàzanymi z jej zaistnieniem,
➢ inne prywatne i publiczne strony
zainteresowane efektywnymi
dzia∏aniami dla z∏agodzenia
ryzyka powodzi,
➢ osoby podejmujàce decyzje
w sprawie doboru Êrodków
zmniejszajàcych straty spowodowane przez powódê.

➢

Zgodnie z dyrektywà powodziowà
kraje cz∏onkowskie UE majà do koƒca
2011 r. zidentyfikowaç obszary, na
których istnieje potencjalne zagro˝enie powodziowe, do 2013 r. przygotowaç mapy ryzyka powodziowego
i zagro˝enia powodzià, a do 2015 r.
opracowaç plany zarzàdzania ryzykiem powodzi.

Wed∏ug inicjatywy UE, w doborze
Êrodków zapobiegawczych warto
zwracaç uwag´ na te, które sà nie
tylko taƒsze, ale tak˝e majà wp∏yw
na popraw´ innych istotnych dla Êrodowiska aspektów. Zamiast tradycyjnych tam i jazów, mo˝na wykorzystaç ukszta∏towanie terenu i mo˝-

Sposoby wykorzystywane w naturalnym zarzàdzaniu ryzykiem
powodzi:
➢ Wydzielenie terenów na rezerwuar wody podczas powodzi
i przekszta∏cenie ich w obszar
podmok∏y, np. niektórych terenów rolniczych.

WA˚NE!

www.dashofer.pl

➢

➢

Co to jest naturalne
zarzàdzanie powodzià?
Ekologiczne zarzàdzanie powodzià
polega na przywracaniu naturalnej
mo˝liwoÊci rzek do magazynowania wody lub zwalniania jej biegu.
Przyjrzenie si´ procesom hydrologicznym na ca∏ej zlewni rzeki lub
wzd∏u˝ odcinka wybrze˝a mo˝e
pomóc w ocenie, w którym miejscu
i jak wykorzystaç naturalne ukszta∏towanie terenu do regulacji podwy˝szonego poziomu wody.

✔

➢

➢
➢

brze˝nych, aby rzeka odzyska∏a
naturalny przep∏yw.
Ponowne po∏àczenie rzek z ich
terenami zalewowymi.
Inwestowanie w zielonà infrastruktur´ (przestrzenie zielone
w miastach, które b´dà ch∏on´∏y
wod´, zielone dachy czy zrównowa˝one systemy odwadniajàce, lasy, torfowiska).
Zwi´kszenie wodnej retencji
gleby – gleba o dobrej konsystencji zachowuje si´ jak gàbka –
ch∏onie wod´ i zmniejsza konsekwencje ulewnych deszczy
oraz powodzi. Materia organiczna
zawarta w ziemi utrzymuje gleb´
w po˝àdanym kszta∏cie i strukturze. Gleba, która uleg∏a degradacji lub pustynnieniu, nie ma
ju˝ takich w∏aÊciwoÊci.
Lasy na terenach zalewowych –
lasy zró˝nicowane biologicznie
regulujà cykle wodne i stanowià
spory bufor dla wody, ograniczajàc powodzie. W Austrii 19%
lasów wyznaczonych jest do zapobiegania powodziom.
S∏one b∏ota – siedliska morskie,
które pe∏nià rol´ buforu przed
wzrastajàcym poziomem morza.
Wprowadzenie nowego uk∏adu
ochronnego – to mi´kka technika
in˝ynieryjna ochrony nadbrze˝nej
przed zalaniem i erozjà. Polega
na tym, ˝e w dotychczasowym
falochronie robi si´ przerw´
w miejscu, w którym woda morska lub rzeczna b´dzie mog∏a
przep∏ywaç na dalszy teren i go
zalewaç.

Wydzielenie miejsca zalewowego
sprawia, ˝e woda przedostaje si´
tam w sposób kontrolowany. Za terenem zalewowym stawia si´ nowà
barier´ dla wody. Przesuni´cie jej
zapobiega dalszemu przelewaniu
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si´ nadmiaru wody, a na terenie
zalewowym rozwijajà si´ nowe
siedliska organizmów, pomagajàce
w ochronie przed wysokim poziomem wody. Im d∏u˝sza przestrzeƒ
jest zalewana, tym ni˝szy mo˝e byç
falochron i tym mniej to kosztuje.
Przy 80-metrowym terenie zalewowym i falochronie 3 m koszt takiego
zabezpieczenia wynosi∏ w latach 90.
400 £/metr. JeÊli teren zalewowy
zosta∏ zmniejszony do 6 m, falochron
musia∏ mieç 6 m wysokoÊci, co kosztowa∏o wówczas 1500 £/m.
Naturalne techniki zapobiegania
powodzi to równie˝:
➢ sadzenie ˝ywop∏otów w poprzek
zbocza, wzd∏u˝ istniejàcych granic pola – hamujà przep∏yw wody
i osadów,
➢ przeprofilowanie kana∏ów – stworzenie kana∏ów dwustopniowych,
➢ mieszany las na zboczach wzgórza – zatrzymuje ulewy i wzmacnia pojemnoÊç magazynowania
wody przez gleb´ oraz zmniejsza erozj´,
➢ obszary zalewowe (nie za blisko
budynków) – hamujà przep∏yw
i wzmacniajà potencja∏ gromadzenia wody i osadów,
➢ organizowanie stref buforowych.
Tego rodzaju Êrodki sà bardziej efektywne pod wzgl´dem kosztów ni˝
tradycyjna infrastruktura, jak jazy
i groble. Nie tylko mogà zwielokrotniç zyski dla przyrody i Êrodowiska, ale te˝ koszty inwestycyjne
i obs∏ugi cz´sto mogà byç ni˝sze.
Poza tym inwestycje bazujàce na
ekosystemie wzmacniajà turystyk´,
ekoturystyk´, rozwój rekreacji
i dzia∏aƒ edukacyjnych, pomagajà
w rozwoju lokalnym i zwi´kszeniu
miejsc pracy. Naturalne metody
retencji wodnej oferujà najlepszà
odpowiedê, jeÊli chodzi o korzyÊci
spo∏eczne kontroli powodzi.
Koordynacja
W zapobieganiu powodziom wa˝nà
rol´ odgrywa koordynacja dzia∏aƒ.
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Wa˝na jest te˝ koordynacja mi´dzy
terenami wiejskimi i miejskimi
oraz sàsiednimi krajami. Znaczàcà
rol´ odgrywa te˝ zintegrowane
planowanie przestrzenne. W∏adze
i partnerzy lokalni lub regionalni
powinni byç w∏àczeni w proces planowania na mo˝liwie najwczeÊniejszym etapie, szczególnie, jeÊli
b´dà odgrywaç znaczàcà rol´ przy
wprowadzaniu planu w ˝ycie.
Fundusze europejskie
dla naturalnego
zarzàdzania powodzià
Fundusze spójnoÊci i solidarnoÊci
(DG REGIO i DG EMPL)
Polityka spójnoÊci, czyli Fundusz
SpójnoÊci, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski
Fundusz Spo∏eczny mogà s∏u˝yç
krajom cz∏onkowskim w poprawie
prewencji naturalnych kl´sk ˝ywio∏owych. W latach 2007-2013 w ramach polityki spójnoÊci ok. 5,8 bln
euro zosta∏o zaplanowane na „zapobieganie ryzykom”.
Polityka spójnoÊci zapewnia znaczàce wsparcie dla projektów przy
granicznych, mi´dzynarodowych
i mi´dzyregionalnych, dotyczàcych
naturalnych kl´sk ˝ywio∏owych.
Zapobieganie ryzykom naturalnym
to tak˝e priorytet strategii makroregionalnych: Strategii dla Regionu
Morza Ba∏tyckiego i Strategii UE
dla Regionu Dunaju.

✔

WA˚NE!

Kraje cz∏onkowskie przygotowujà
programy rozwojowe w ramach polityki spójnoÊci i decydujà, na co majà
pójÊç przydzielone im fundusze.
Mogà zdecydowaç, ˝e zale˝y im na
prewencji ryzyka takiego jak powódê.

Z Europejskiego Funduszu SolidarnoÊciowego 1 bln euro rocznie mo˝na
przeznaczyç na popraw´ sytuacji po
naturalnych kl´skach ˝ywio∏owych,
w zale˝noÊci od poziomu szkód
w danym kraju cz∏onkowskim.
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Kraje cz∏onkowskie i kraje negocjujàce przystàpienie do UE mogà si´
staraç o pomoc finansowà w ciàgu
10 tygodni od wystàpienia zdarzenia.
Polskim Lasom Paƒstwowym przyznano ok. 50 mln euro z Funduszu
SpójnoÊci w latach 2007-2013 na
finansowanie dwóch projektów
retencji wodnej. Zgodnie z projektem:
„Zwi´kszanie mo˝liwoÊci retencyjnych oraz przeciwdzia∏anie powodzi
i suszy w ekosystemach leÊnych na
terenach nizinnych” sp∏yw wód
w obr´bie ma∏ych zlewni ma byç
zatrzymany lub spowolniony, a jednoczeÊnie ma si´ poprawiç ró˝norodnoÊç biologiczna ekosystemów
leÊnych i wokó∏leÊnych. W lasach
nizinnych ma powstaç ponad 3 tys.
ma∏ych obiektów hydrotechnicznych: zastawek, bystrotoków, grobli,
zbiorników retencyjnych, które b´dà
magazynowaç ok. 31 mln m3 wody.
Projekt „Przeciwdzia∏anie skutkom
odp∏ywu wód opadowych na terenach górskich. Zwi´kszenie retencji
i utrzymanie potoków oraz zwiàzanej z nimi infrastruktury w dobrym
stanie” równie˝ ma za zadanie spowolnienie odp∏ywu wód oraz zwi´kszenie mo˝liwoÊci retencyjnych
zlewni górskich i renaturyzacj´ cieków sta∏ych, obszarów podmok∏ych
oraz przywracanie w nich ciàg∏oÊci
biologicznej.
Rozwój wsi (DG AGRI)
Ârodek „Przywrócenie potencja∏u
produkcji rolnej i wprowadzenie
dzia∏aƒ zapobiegawczych” z unijnego programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich mo˝e wspomóc dzia∏ania zapobiegajàce kl´skom naturalnym i przywracajàce normalnà
sytuacj´. Za lata 2007-2013 alokacja
finansowa dla tego Êrodka z Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD)
wynosi ok. 403 mln euro. Kraje
cz∏onkowskie odpowiedzialne sà
za wybór zawieranych kontraktów
i zap∏at´ za projekty.
www.dashofer.pl
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Inne Êrodki Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, które mogà
byç u˝yte do finansowania infrastruktury zwiàzanej z zarzàdzaniem wodà,
to np. „Poprawa i rozwój infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i przystosowaniem rolnictwa i leÊnictwa”.
Alokacja z EAFRD na ten Êrodek za
lata 2007-2013 wynosi 5,1 bln euro.
LIFE
Wszystkie elementy LIFE mogà
wspó∏finansowaç projekty dotyczàce
zapobiegania powodziom:
➢ LIFE+ Przyroda i ró˝norodnoÊç
biologiczna wspomaga projekty,
które przyczyniajà si´ do zastosowania dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej oraz do osiàgni´cia
celu zatrzymania utraty ró˝norodnoÊci biologicznej np. w obszarach zalewowych lub rejonach
nadbrze˝nych. Maksymalne dofinansowanie to 75%, ale zazwyczaj jest to 50%.
➢ LIFE+ Polityka i zarzàdzanie
w ochronie Êrodowiska wspiera
projekty technologiczne, które oferujà znaczàce korzyÊci Êrodo-

wiskowe, np. poprawa procedur
lub wydajnoÊci w zapobieganiu
powodzi. Ta cz´Êç LIFE+ pomaga tak˝e projektom, u∏atwiajàcym wprowadzanie unijnej
legislacji Êrodowiskowej, które
budujà baz´ wiedzy polityki
Êrodowiskowej i pomagajà rozwijaç êród∏a informacji na temat
Êrodowiska przez monitoring.
Finansowanie do 50%.
➢ LIFE+ Informacja i komunikacja
dofinansowuje do 50% projekty,
które szerzà informacj´ na temat
zagadnieƒ Êrodowiskowych takich, jak zapobieganie powodzi,
zmiana klimatu i jego ochrona.
➢ Program LIFE Przyroda pozwala
na nabywanie ziemi, aby zapewniç jej d∏ugoterminowe przeznaczenie na cele ochrony przyrody.
Mechanizm ten zosta∏ u˝yty
w wielu projektach europejskich w celu po∏àczenia ochrony
przyrody i zapobiegania powodziom, np. poprzez przejmowanie prywatnych rolniczych obszarów zalewowych i zainicjowanie
na du˝à skal´ prac ziemnych, które
poprawià pojemnoÊç retencyjnà

wód podziemnych. W zwiàzku
z pracami ziemnymi i przej´ciem
ziemi sà to raczej kosztowne projekty, jednak w d∏ugoletniej perspektywie jest to uzasadnione.
W ramach LIFE Przyroda i LIFE
Ârodowisko wiele projektów zademonstrowa∏o wykonalnoÊç ró˝nych
technik zarzàdzania ziemià. Projekty
LIFE pomog∏y w ochronie ekosystemów wodnych, które majà poÊredni
wp∏yw na zmniejszenie ryzyka
powodzi, np. zapobieganie powodzi
przez ochron´ ∏àk w Belgii i zarzàdzanie terenami zalewowymi na
rzece Dunaj.
Projekt zarzàdzania powodzià wzd∏u˝
rzeki Tisza na W´grzech, polegajàcy
na stworzeniu szeÊciu rezerwuarów
i przesuni´ciu kilku grobli, oprócz
zmniejszenia ryzyka powodzi, zapewni, dzi´ki odbudowie terenów
podmok∏ych, gromadzenie wody dla
celów irygacyjnych i chroniàcych
ró˝norodnoÊç biologicznà.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Nabór wniosków do Eco-innovation 2011
Do 8 wrzeÊnia trwa nabór do
Eco-innovation 2011, programu
Komisji Europejskiej, dotyczàcego
wszystkich form innowacji, które
zmniejszajà zu˝ycie surowców
naturalnych i negatywne oddzia∏ywanie cz∏owieka na Êrodowisko.
Program pomaga ju˝ wdro˝onym
pomys∏om na innowacyjne produkty, us∏ugi i procesy w zdobyciu
rynku europejskiego. Nabór organizowany jest co roku. Dla tegorocznego przewidziano bud˝et
38 mln euro. W naborze mogà braç
udzia∏ wszystkie osoby prawne,
choç priorytetowo sà traktowane
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa.

Eco-innovation to g∏ówny element
Planu dzia∏aƒ w dziedzinie techwww.dashofer.pl

nologii Êrodowiskowych (ETAP)
i ekologiczny aspekt Programu
Ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci i innowacji (CIP). W latach
2008-2013 przewidziano ok. 200 mln
euro na jego dofinansowanie. Projekt stawia sobie za cel zwi´kszenie
konkurencyjnoÊci Europy na rynkach
zrównowa˝onych, tym bardziej, ˝e
rynek produktów i us∏ug Êrodowiskowych roÊnie. Wed∏ug OECD
towary i us∏ugi dostarczane przez
przemys∏ ekologiczny reprezentujà
ok. 2,5% unijnego GDP.
W ubieg∏orocznej edycji przyznano
35 mln euro dla 42 projektów. WÊród
nich znalaz∏y si´: nieinwazyjna
metoda naprawiania nieszczelnoÊci
w rurociàgach wodnych, akustyczne

panele wyprodukowane przy u˝yciu
gumy ze zu˝ytych opon, wewn´trzne
panele ulegajàce biodegradacji,
proces fermentacji, pozwalajàcy na
odzysk CO2 w browarach, system
prefabrykowanych domów, wytworzonych z lokalnie uzyskanych
materia∏ów odnawialnych.
WÊród wnioskodawców w ubieg∏ym
roku by∏o 65% ma∏ych i Êrednich
firm. 79% stanowi∏y firmy ma∏e
i mikro.
W tegorocznym naborze do rozdania jest o 3 mln euro wi´cej ni˝ rok
temu. Zg∏oszone i wybrane innowacyjne idee b´dà przekszta∏cane
w sprzedajàce si´ na rynku UE produkty i us∏ugi. KE stawia g∏ównie
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na ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa,
poniewa˝ stanowià one 99% wszystkich przedsi´biorstw i majà 1/3 Êwiatowego udzia∏u w rynku. W UE jest ich
23 mln i sà przyczynà 60-70% unijnych zanieczyszczeƒ przemys∏owych.

✔

UWAGA!

Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa to te,
które zatrudniajà mniej ni˝ 250 osób
i które majà roczny obrót nieprzekraczajàcy 50 mln euro lub bilans roczny
nieprzekraczajàcy 43 mln euro.

Tegoroczny nabór do eko-innowacji
wspiera projekty:
➢ dotyczàce ekoinnowacyjnych
technik, produktów, procesów
i praktyk, które zosta∏y ju˝ technicznie zademonstrowane, ale
ze wzgl´du na pozosta∏e ryzyka
potrzebujà motywacji, aby bardziej spenetrowaç rynek,
➢ zorientowane na rynek, odnoszàce si´ do przyj´cia technologii
Êrodowiskowych i ekoinnowacyjnych dzia∏aƒ oraz zastosowania nowych podejÊç do eko-innowacji.
Do najlepszych b´dà zaliczaç si´ te
projekty, które majà szans´ rozpowszechniç si´ w UE.

✔

UWAGA!

Ekoinnowacyjne projekty nie sà projektami badawczymi. Idee, aby mog∏y
uzyskaç dofinansowanie, muszà byç
rozwini´te, wykonalne i móc spe∏niaç
swe przeznaczenie w d∏u˝szym okresie.

Kwalifikacja
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà wszystkie osoby prawne zlokalizowane na terenie 27 krajów UE,
Norwegii, Islandii i Lichtensztajnu,
Albanii, Chorwacji, Macedonii,
Izraela, Montenegro, Serbii, Turcji,
innych krajów, które wkrótce zostanà
cz∏onkami UE. Do programu mogà
te˝ przystàpiç JRC KE i mi´dzynarodowe organizacje. Osoby fizyczne
nie sà uprawnione do uzyskania
dofinansowania.
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Wnioski nie b´dà rozpatrywane
w przypadku pope∏nienia przest´pstwa lub naruszenia. OkolicznoÊci
wykluczajàce uczestnictwo danej
osoby prawnej w naborze zawarte
sà w tekÊcie naboru wniosków.
Priorytety
Nabór traktuje priorytetowo pi´ç
dziedzin: recykling materia∏ów i procesy recyklingu, produkty budownictwa zrównowa˝onego, sektor
˝ywnoÊci i napojów, wydajnoÊç,
obróbka i dystrybucja wody, zazielenianie biznesu.
Recykling materia∏ów
i procesy recyklingu
W tej dziedzinie organizatorzy b´dà
zwracaç uwag´ na:
➢ popraw´ jakoÊci materia∏ów poddawanych recyklingowi, z lepszym sortowaniem odpadów
i metodami obróbki, budowy
i rozbiórki odpadów generalnie,
odpadów komercyjnych i przemys∏owych, odpadów ze sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego,
starych samochodów,
➢ innowacyjne produkty powsta∏e
z przetworzonego materia∏u,
osiàganie mi´dzynarodowych
standardów produktowych, zaawansowanych wymagaƒ projektowych i spe∏nianie wy˝szej
jakoÊci potrzeb konsumenta,
➢ innowacje biznesowe w celu
wzmocnienia konkurencyjnoÊci
przemys∏u recyklingu, np. nowe
rynkowe rozwiàzania dla produktów poddanych recyklingowi,
∏aƒcuchy dostaw, zharmonizowane procesy wytwarzania.
Produkty budownictwa
zrównowa˝onego
Wsparcie produktów budowlanych
i zwiàzanych z nimi procesów,
które zmniejszà konsumpcj´ surowców – mowa tutaj o u˝yciu bardziej
przyjaznych dla Êrodowiska materia∏ów budowlanych i innowacyjnych
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procesach wytwarzania, które znacznie zmniejszà wp∏yw budownictwa
na Êrodowisko.
Sektor ˝ywnoÊci i napojów
Priorytetowo w tym dziale b´dà traktowane te sektory, które najmocniej
oddzia∏ujà na Êrodowisko, np. mi´so
i jego przetwory oraz produkty
mleczarskie. Najwi´kszà szans´ na
dofinansowanie majà:
➢ produkty bardziej czyste ekologicznie i innowacyjne, w∏àczajàc
w to metody i materia∏y u˝ywane
do pakowania, procesy i us∏ugi
celujàce w wi´kszà wydajnoÊç
surowców,
➢ produkty, procesy i us∏ugi celujàce w zmniejszenie iloÊci odpadów, zapobieganie odpadom
i emisji gazów cieplarnianych lub/i
zwi´kszajàce recykling i odzysk,
➢ nowe lub usprawnione procesy
produkcyjne z wysokà efektywnoÊcià zu˝ycia wody i poprawà
jej jakoÊci,
➢ innowacyjne, bardziej czyste produkty, procesy i us∏ugi, celujàce
w zmniejszenie wp∏ywu na Êrodowisko konsumpcji ˝ywnoÊci
i napojów, takie jak us∏ugi logistyczne, dystrybucja i decyzje
zakupowe.
WydajnoÊç, obróbka
i dystrybucja wody
Wspierane b´dà:
➢ wspomagajàce efektywne u˝ycie
wody procesy, produkty i technologie (najmniej o 30% zmniejszajàce konsumpcj´ wody),
a szczególnie procesy niewymagajàce wody,
➢ obróbka wody i Êcieków: rozwiàzania, które zaoferujà wi´kszà
efektywnoÊç i zmniejszà wp∏yw
na Êrodowisko, np. zmniejszenie
wykorzystania zwiàzków chemicznych i surowców, odzysk
ze Êcieków surowców,
➢ inteligentne systemy dystrybucji, celujàce w oszcz´dnoÊç
wody, zwiàzków chemicznych,
www.dashofer.pl
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energii i materia∏ów, innowacyjne
systemy do pomiarów i regulowania dozowania Êrodków chemicznych, przep∏ywu, wykrywanie przecieków i naprawa itp.
Zazielenianie biznesu:
➢ zielone produkty i us∏ugi,
➢ zast´powanie materia∏ów innymi,
o zmniejszonym wp∏ywie na
Êrodowisko i wi´kszej wydajnoÊci surowców,
➢ czyste ekologicznie procesy produkcyjne,
➢ mechanizmy i innowacyjne us∏ugi
naprawcze ze znaczàcym zyskiem Êrodowiskowym i wysokim
czynnikiem powtarzalnoÊci,
➢ projektowanie, stosowanie i przyjmowanie na rynek innowacyjnych produktów, us∏ug, które
b´dà mia∏y mniejszy wp∏yw na
Êrodowisko i zu˝yjà mniej surowców.

Koszty uprawnione:
➢ sà niezb´dne do wprowadzenia
dzia∏ania, które jest przedmiotem grantu,
➢ sà zwiàzane z przedmiotem umowy i sà wykazane w szacunkowym bud˝ecie dzia∏ania,
➢ sà rozsàdne, uzasadnione i odpowiadajà wymaganiom racjonalnego zarzàdzania finansami,
w szczególnoÊci odnoÊnie do
oszcz´dnoÊci i wydajnoÊci,
➢ nastàpi∏y podczas trwania dzia∏aƒ,
➢ sà mo˝liwe do zidentyfikowania i weryfikacji,
➢ sà w zgodzie z wymaganiami
stosowalnego podatku i prawa
ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
➢ sà bezpoÊrednio zwiàzane z dzia∏alnoÊcià innowacyjnà.

✔

Koszty uprawnione muszà byç podane
w euro i bez VAT.

Finansowanie
Dofinansowanie przyznawane jest
w formie grantów, o wartoÊci 50%
kosztów uprawnionych projektu.
Pieniàdze mogà byç przeznaczone
na zakup sprz´tu, materia∏ów, procesów, technik i metod zwiàzanych
z dzia∏aniami innowacyjnymi. Wybrane wnioski otrzymajà je po podpisaniu umowy na grant przez
wszystkie strony i po oficjalnym
rozpocz´ciu projektu.
˚adne pieniàdze nie zostanà wyp∏acone za dzia∏ania, które ju˝ si´
zakoƒczy∏y. Dzia∏anie, które otrzymuje finansowe wsparcie w tym
samym celu, ale z innych instrumentów finansowych UE nie otrzyma
dofinansowania z tego projektu.
Finansowaniem nie jest obj´ta konstrukcja prototypów, poniewa˝ dofinansowanie dotyczy projektów,
które ju˝ zosta∏y zastosowane.

✔

UWAGA!

Jedynie koszty bezpoÊrednio zwiàzane z dzia∏alnoÊcià innowacyjnà sà
kosztami uprawnionymi.

www.dashofer.pl

WA˚NE!

Koszty uprawnione
niebezpoÊrednie
Tego rodzaju koszty majà pokrywaç wydatki, które nie sà identyfikowane jako koszty bezpoÊrednio
zwiàzane z przeprowadzaniem dzia∏ania i dlatego nie mogà byç zapisane bezpoÊrednio, lecz które sà
niezb´dne do zatrudnienia, zarzàdzania, zaopatrzenia i wsparcia pracy
nad projektem.
Koszty niebezpoÊrednie (koszty
ogólne) sà uprawnione do finansowania rycza∏towego w wysokoÊci
7% ca∏kowitej wysokoÊci uprawnionych kosztów bezpoÊrednich.
Nale˝à do nich koszty: wynajmu
biura, komputerów, pracowników
sekretariatu, elektrycznoÊci, ogrzewania, gazu.

✔

– demonstrowaç europejskà wartoÊç
dodanà i wymiar mi´dzynarodowy,
– byç dobrze przemyÊlany z perspektywy technicznej i zarzàdzania
projektem,
– byç efektywny pod wzgl´dem
wydatków, dostarczajàc wysokiej
jakoÊci produktu.

Zg∏oszenia
Zg∏oszenia muszà byç przes∏ane
z wykorzystaniem strony www oraz
formularzy A, B, C i aneksów. Tylko
zg∏oszenia spe∏niajàce te wymogi
formalne b´dà rozpatrywane. Ostatecznym terminem przyjmowania
zg∏oszeƒ tegorocznych jest 8 wrzeÊnia 2011 r.
Zg∏oszenia, które wp∏ynà póêniej
nie b´dà rozpatrywane. Zg∏aszajàcy, przed przes∏aniem zg∏oszenia,
powinni zapoznaç si´ z aktualnymi
informacjami zawartymi na stronie
projektu.
Kryteria doboru
Wnioskodawca musi mieç stabilne,
odpowiednie êród∏o finansowania.
Musi równie˝ posiadaç profesjonalne umiej´tnoÊci i kwalifikacje
(techniczne lub zwiàzane z zarzàdzaniem), wymagane, aby wype∏niç proponowany plan dzia∏ania,
oraz mieç mo˝liwoÊç zarzàdzania
dzia∏alnoÊcià w skali i o rozmiarze
projektu. Swoje mo˝liwoÊci finansowe przedstawia, wykazujàc rachunek zysków i strat oraz bilans za
okres ostatniego, zamkni´tego roku
finansowego.
Spe∏nienie ww. wymagaƒ formalnych pozwala projektowi przejÊç
do dalszej cz´Êci kwalifikacji.

WA˚NE!

Projekt musi mieç:
– charakter innowacyjny, jasno wykazywaç zyski,
– zapewniç znaczàcà iloÊç powtórzeƒ,
szerszego zastosowania i szerszej
zbywalnoÊci,

Zg∏oszenia b´dà rozpatrywane
wed∏ug 5 kryteriów:
➢ odniesienie proponowanych dzia∏aƒ do celów przedstawionych
w tegorocznym programie,
➢ jakoÊç proponowanych dzia∏aƒ,
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➢ wp∏yw na grup´ docelowà, mo˝liwoÊci powtarzalnoÊci pomys∏u
i wp∏yw na rynek,
➢ bud˝et i efektywnoÊç wydatków,
➢ europejska wartoÊç dodana.
Wnioskodawcy, którzy z∏o˝à fa∏szywe deklaracje, pope∏nili znaczàce
b∏´dy lub naruszenie przepisów, lub
oszustwo, lub powa˝nie naruszyli
swoje kontraktowe obowiàzki mogà
zostaç wy∏àczeni ze wszystkich
kontraktów i grantów finansowanych przez bud˝et UE na okres mak-

symalnie 5 lat, liczàc od momentu
potwierdzenia naruszenia. Czas
mo˝e zostaç wyd∏u˝ony do 10 lat,
w przypadku powtórzenia si´ wykroczenia w ciàgu 5 lat od momentu
ustalenia naruszenia.
Dodatkowà karà za fa∏szywe deklaracje, pope∏nienie znaczàcych b∏´dów lub naruszeƒ przepisów, lub
oszustwa mogà byç kary finansowe
w wysokoÊci od 2% do 10% ca∏kowitej szacowanej wartoÊci przyznanego kontraktu.

Wnioskodawcy, którzy powa˝nie
naruszyli swoje kontraktowe obowiàzki, mogà spodziewaç si´ podniesienia kary finansowej do 4-20%
w przypadku powtórzenia si´ wykroczenia w ciàgu 5 lat od momentu potwierdzenia naruszenia.
Szczegó∏owe informacje i formularze
znajdujà si´ na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/
eco-innovation/
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ program na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków. Skierowany jest
do odbiorców indywidualnych.
Wystarczy 10% wk∏adu w∏asnego,
aby dostaç pieniàdze na budow´
przydomowych oczyszczalni Êcieków oraz pod∏àczenie budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Program ma na celu popraw´ stanu
wód powierzchniowych i podziemnych przez zapewnienie dofinansowania przedsi´wzi´ç, majàcych na
celu wype∏nienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania Êcieków komunalnych.
Program adresowany jest do jednostek samorzàdu terytorialnego, ich
zwiàzków oraz spó∏ek komunalnych Êwiadczàcych us∏ugi kanalizacyjne. Finalnymi odbiorcami sà
jednak:
➢ w∏aÊciciele domów, którzy do
tej pory nie mieli mo˝liwoÊci skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbli˝szych latach
nie majà szans na pod∏àczenie
si´ do oczyszczalni komunalnych w zakresie przydomowych
biologicznych
oczyszczalni
Êcieków (PBOÂ),
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➢ w∏aÊciciele domów, którzy dotychczas nie pod∏àczyli si´ do sieci
zbiorczej kanalizacji sanitarnej
(w zakresie pod∏àczenia budynków).
Program zak∏ada budow´ oko∏o
11 tys. przydomowych biologicznych
oczyszczalni Êcieków obs∏ugujàcych ponad 44 tys. mieszkaƒców.
Umo˝liwi on oczyszczenie oko∏o
1,3 mln m3 Êcieków w ciàgu roku.
Ponadto Fundusz przewiduje, ˝e wybudowanych zostanie prawie 21 tys.
pod∏àczeƒ budynków do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys.
pod∏àczeƒ grawitacyjnych i ok. 4 tys.
pod∏àczeƒ ciÊnieniowych i podciÊnieniowych) o sumarycznej d∏ugoÊci
oko∏o 34 km, z których korzystaç
b´dzie ponad 82 tys. mieszkaƒców.
Umo˝liwià one oczyszczenie ok.
2,4 mln m3 Êcieków w ciàgu roku.
Dofinansowanie
¸àczny bud˝et programu, którego
realizacj´ zaplanowano do koƒca
2015 roku, wynosi 300 mln z∏, w tym
150 mln z∏ zostanie przeznaczonych na pod∏àczenia, a 150 mln z∏
na oczyszczalnie Êcieków.
IntensywnoÊç dofinansowania wynosi
do 90% kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizacj´ inwes-
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tycji, w tym:
➢ do 45% na form´ bezzwrotnà –
dotacj´,
➢ do 45% na preferencyjnà po˝yczk´.

✔

WA˚NE!

Zainteresowani mogà korzystaç z jednej wybranej formy dofinansowania
lub obu jednoczeÊnie, korzystajàc
z maksymalnego dofinansowania.

Warunki udzielania po˝yczki:
➢ oprocentowanie po˝yczki w skali
roku wynosi 3,5%, odsetki nale˝y
sp∏acaç w okresach kwartalnych,
➢ po˝yczka mo˝e byç udzielana
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 lat,
liczony od daty pierwszej planowanej wp∏aty transzy po˝yczki,
➢ przy udzielaniu po˝yczki mo˝e
byç stosowania karencja w sp∏acie rat kapita∏owych, liczona od
daty wp∏aty ostatniej transzy
po˝yczki, ale nie d∏u˝sza ni˝
18 miesi´cy od daty zakoƒczenia
realizacji przedsi´wzi´cia.
Po˝yczki nie ulegajà umorzeniu.
Warunki sk∏adania
wniosku
Nabór wniosków odbywa si´ w sposób ciàg∏y. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejnoÊç z∏o˝enia
www.dashofer.pl
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kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyj´tego w kolejnych latach limitu Êrodków.

europejskà EN 12566-3:2005+A1:
2009, wydawanà przez laboratorium notyfikowane przez Komisj´
Europejskà.

Beneficjent i konsument
Instytucjami poÊredniczàcymi i jednoczeÊnie beneficjentami programu
sà jednostki samorzàdu terytorialnego
i ich zwiàzki lub podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach
realizacji zadaƒ w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego. OdpowiedzialnoÊç za wybór odbiorców
pomocy (w∏aÊcicieli wskazanych
posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni Êcieków lub wykonania pod∏àczenia do kanalizacji
sanitarnej) ponosi beneficjent.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Wsparciem finansowym obj´te zostanie zagospodarowanie Êcieków
bytowo-gospodarczych powstajàcych w:
➢ gospodarstwach domowych
(w tym równie˝ zarzàdzanych
przez wspólnoty mieszkaniowe
i spó∏dzielnie mieszkaniowe),
➢ gospodarstwach agroturystycznych,
➢ obiektach u˝ytecznoÊci publicznej.
Pomocà nie sà obj´te niezabudowane dzia∏ki oraz budynki, które nie
sà u˝ytkowane.

✔

WA˚NE!

Dofinansowanie uzyskajà przydomowe oczyszczalnie obs∏ugujàce
maksymalnie 50 u˝ytkowników.

Przydomowe
oczyszczalnie Êcieków
Program obejmuje tylko te urzàdzenia, w których oczyszczanie Êcieków zachodzi na drodze biologicznej.
Z tego powodu na potrzeby programu
wprowadzono poj´cie przydomowej biologicznej oczyszczalni Êcieków (PBOÂ), od której producentów
wymagany jest certyfikat zgodnoÊci ze zharmonizowanà normà
www.dashofer.pl

Oczyszczalnie przydomowe to
urzàdzenia rozwiàzujàce problem
Êcieków na terenach pozbawionych
sieci kanalizacyjnej. Sà proste w monta˝u i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone
przez nie Êcieki spe∏niajà wymogi
standardów polskich i unijnych.
Tereny aglomeracji
Samorzàdy, zapewniajàc obszarom
aktualnie znajdujàcym si´ na terenie aglomeracji, inne rozwiàzanie
odbioru Êcieków bytowo-gospodarczych ni˝ budowa sieci, np. przez
budow´ przydomowych oczyszczalni
Êcieków mogà mieç wp∏yw na weryfikacj´ wielkoÊci tych aglomeracji.
W zwiàzku z tym z zakresu budowy
przydomowych oczyszczalni Êcieków wy∏àcza si´:
➢ obszary, dla których budowa
zbiorczych systemów odprowadzenia Êcieków jest ekonomicznie
uzasadniona (zgodnie z wymogami Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz.U. Nr 137, poz. 922),
➢ obszary, na których istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia si´ do istniejàcego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
➢ obszary, dla których przed 2020
rokiem zosta∏, przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego lub
podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji jej
zadaƒ w∏asnych, zaplanowany
i b´dzie wykonany zbiorczy system odprowadzania Êcieków.
Pod∏àczenia budynków
do kanalizacji sanitarnej
W zakresie budowy pod∏àczeƒ do
sieci kanalizacyjnej Program doty-

czy obszarów, na których istnieje
mo˝liwoÊç pod∏àczenia si´ do ju˝
istniejàcego lub b´dàcego w trakcie
realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Samo pod∏àczenie –
w rozumieniu programu – jest przewodem kanalizacyjnym, ∏àczàcym
wylot wewn´trznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem
sieci rozdzielczej usytuowanej
w ulicy/drodze sàsiadujàcej z posesjà lub tzw. si´gaczem.
Wydatki poniesione na sieç kanalizacyjnà, tj. na kolektor g∏ówny, sieç
rozdzielczà i si´gacze sà kosztami
niekwalifikowanymi, które nie podlegajà dofinansowaniu w ramach
Programu. Wykonanie pod∏àczeƒ
budynków do kanalizacji sanitarnej
mo˝e byç realizowane w systemie
kanalizacji grawitacyjnej, ciÊnieniowej i podciÊnieniowej.
Koszty podlegajàce
refundacji ze Êrodków
NFOÂiGW
Dostawy i zakup urzàdzeƒ, które
decydujà o efekcie ekologicznym
zak∏adanym w dofinansowywanym
przedsi´wzi´ciu:
➢ Przygotowanie terenu.
➢ Roboty demonta˝owe i rozbiórkowe obiektów kolidujàcych
z planowanymi urzàdzeniami
i rurociàgami.
➢ Roboty ziemne i budowlano-monta˝owe.
➢ Monta˝ urzàdzeƒ.
➢ Przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego.
➢ Rozruch urzàdzeƒ i instalacji.
➢ Instalacje doprowadzajàce media
do obiektów technologicznych.
➢ Pod∏àczenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
➢ Prze∏o˝enie sieci i obiektów sieciowych kolidujàcych z planowanymi urzàdzeniami i rurociàgami.
➢ Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez
NFOÂiGW, je˝eli Beneficjen-
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towi nie przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego lub ubieganie si´ o zwrot
VAT-u.

➢ Wykonanie dokumentacji projektowej.
➢ Koszty us∏ug niezb´dnych do
realizacji inwestycji, tj. koszty
nadzoru inwestorskiego.

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na
stronie internetowej: nfosigw.gov.pl.
Redakcja

Finanse
Efektywne wykorzystanie energii – nabór wniosków
Tylko do 31 sierpnia mo˝na sk∏adaç wnioski o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie
energii” Cz´Êç 2) Dofinansowanie
zadaƒ inwestycyjnych prowadzàcych do oszcz´dnoÊci energii
lub wzrostu efektywnoÊci energetycznej przedsi´biorstw.

Celem Cz´Êci 2. Programu jest dofinansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych realizowanych przez przedsi´biorców, prowadzàcych do efektywnego wykorzystania energii lub
uzyskania wymiernych oszcz´dnoÊci energii. Zakres wspieranych
inwestycji obejmuje m.in.:
➢ racjonalizacj´ zu˝ycia energii
elektrycznej,
➢ racjonalizacj´ zu˝ycia energii
cieplnej i gazu,
➢ modernizacj´ procesów przemys∏owych,
➢ wdra˝anie systemów zarzàdzania energià i jej jakoÊcià.
Dofinansowanie
NFOÂiGW w ramach niniejszego

konkursu przeznacza Êrodki na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w formie
po˝yczki, w wysokoÊci do 230 milionów z∏. Minimalny koszt kwalifikowany przedsi´wzi´cia wynosi
5 000 tys. z∏. Dofinansowanie udzielane jest jako pomoc regionalna.
Warunki dofinansowania:
➢ kwota po˝yczki wynosi od 3,5 mln
z∏ do 42 mln z∏,
➢ wysokoÊç po˝yczki wynosi do
70% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia,
➢ po˝yczka mo˝e byç udzielona na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat, liczony
od daty pierwszej planowanej
wyp∏aty transzy po˝yczki,
➢ przy udzielaniu po˝yczki mo˝e
byç stosowana karencja w sp∏acie
rat kapita∏owych, liczona od daty
wyp∏aty ostatniej transzy po˝yczki, ale nie d∏u˝sza ni˝ 12 miesi´cy od daty zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia,
➢ po˝yczka nie podlega umorzeniu,
➢ nie udziela si´ wsparcia dla projektów polegajàcych wy∏àcznie
na budowie lub przebudowie
elektroenergetycznych sieci dys-

trybucyjnych wysokiego, Êredniego i niskiego napi´cia lub
sieci ciep∏owniczych, majàcych
na celu ograniczenie strat energii,
➢ je˝eli beneficjent, po zrealizowaniu zadaƒ inwestycyjnych
poprawiajàcych swojà efektywnoÊç energetycznà, dokona
sprzeda˝y bia∏ych certyfikatów
w okresie obowiàzywania umowy
po˝yczki, umowa zostanie rozwiàzana z obowiàzkiem zwrotu
wyp∏aconych Êrodków wraz
z odsetkami ustawowymi.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia
2011 r. w kancelarii NFOÂiGW lub
przes∏aç z dopiskiem „Konkurs
EWE Cz´Êç 2”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja
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