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– ekonomicznych. Zwiàzane jest to
ze specyficznym ukszta∏towaniem
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ekonomicznych.
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jest obowiàzany do zapewnienia
sieci lub który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie,
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W okresie obowiàzywania poprzedniej ustawy okaza∏o si´ niemo˝liwe
do wykonania pokrycie siecià zbierania pojazdów przez wprowadzajàcych pojazd 100% terytorium kraju,
g∏ównie z przyczyn obiektywnych

kresie ochrony Êrodowiska. Artyku∏y te znajdziecie Paƒstwo w dziale
„Porady prawne”.
Ponadto polecam artyku∏y z dzia∏u
„Finanse”, w tym tekst o zabezpieczeniu roszczeƒ w gospodarce
odpadami. Wierz´, ˝e informacje
zawarte w tych artyku∏ach, jak równie˝ w pozosta∏ych tekstach spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à

Okaza∏o si´, i˝ na terenach tych nie
istnieje praktycznie ˝adne zapotrzebowanie na us∏ugi punktów
zbierania pojazdów i stacji demonta˝u, co uniemo˝liwia przedsi´biorcom organizacj´ tych punktów,
w∏aÊnie z przyczyn ekonomicznych.
Zmiana sankcji

si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Katarzyna Lubecka-Figiel
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: lubecka@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 84
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o którym mowa w art. 11 ust. 4, i nie
spe∏nia tego obowiàzku, jest obowiàzany do naliczenia i wp∏acenia
op∏aty za brak sieci, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.”
Dodanymi nowymi regulacjami sà
ust. 5 i 6 w art. 14. Przewidujà one,
˝e w przypadku zapewnienia sieci
zbierania pojazdów obejmujàcej co
najmniej 95% terytorium kraju, podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest
zwolniony z op∏aty za brak sieci.
Natomiast w przypadku zapewnienia przez ten podmiot sieci
obejmujàcej:
1) poni˝ej 95%, ale nie mniej ni˝
90% terytorium kraju – wysokoÊç op∏aty za brak sieci ulega
obni˝eniu o 75%;
2) poni˝ej 90%, ale nie mniej ni˝
85% terytorium kraju – wysokoÊç op∏aty za brak sieci ulega
obni˝eniu o 50%.
Zmiany te majà na celu uczynienie
sankcji za niezorganizowanie sieci
zbierania pojazdów sankcjami proporcjonalnymi w stosunku do stopnia wykonania obowiàzku utworzenia sieci, a przez to sprawiedliwszymi.

Dotychczas taka sama sankcja
nak∏adana by∏a bowiem zarówno na
podmiot, który w ogóle nie posiada
sieci, jak i na taki, który np. utworzy∏ sieç na obszarze obejmujàcym
swoim zasi´giem 95%, a nawet 99%
powierzchni terytorium Polski.
Zmiana zmienia ten stan rzeczy
w ten sposób, aby sankcja by∏a ÊciÊle
zwiàzana ze stopniem niekompletnoÊci sieci.
Obowiàzki bez zmian
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e podstawowy obowiàzek wprowadzajàcych
pojazd zwiàzany z zapewnieniem
sieci zbierania pojazdów okreÊlony
w art. 11 ust. 1 w taki sposób, aby
zapewniç w∏aÊcicielowi mo˝liwoÊç
oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demonta˝u, po∏o˝onych w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby w∏aÊciciela pojazdu, pozosta∏ bez zmian.

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.

Zakres regulacji
Nowa ustawa reguluje:
1) warunki i tryb wprowadzania
do obrotu nawozów, z wy∏àczeniem spraw zwiàzanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów
uregulowanych w przepisach
rozporzàdzenia (WE) nr 2003/
2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 paêdziernika
2003 r. w sprawie nawozów
(Dz.Urz. WE L 304 z 21.11.2003,
str. 1, z póên. zm.);

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).

Op∏aty za 2007 rok
Art. 2 znowelizowanej ustawy
okreÊla, ˝e do obliczenia op∏aty za

15 listopada 2007 r. wejdzie w ˝ycie
ustawa o nawozach i nawo˝eniu
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Micha∏ Kuliƒski, prawnik. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏
Prawa i Administracji (1998 –
ukoƒczony w 2001 r.), Centrum
Prawa Amerykaƒskiego – Levin
College of Law University of
Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego
przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Pracuje
nad doktoratem w Instytucie
Prawa Mi´dzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest
pracownikiem firmy Prawniczej
„Smoktunowicz&Falandysz”.

AktualnoÊci

15 listopada 2007 r. wejdzie
w ˝ycie ustawa z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawo˝eniu
(Dz.U. Nr 147, poz. 1033). Uchyla
ona z tym dniem dotychczas
obowiàzujàcà ustaw´ z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawo˝eniu (Dz.U. Nr 89,
poz. 991 z póên. zm.). Nadzór
i kontrola w zakresie nawozów,
nawo˝enia oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin nale˝à
m.in. do Inspekcji Ochrony Ârodowiska. W poni˝szym artykule
omówiono kilka najbardziej
istotnych kwestii odpowiedzialnoÊci finansowej w zwiàzku

brak sieci za 2007 rok stosuje si´
ju˝ przepisy zmienione, a wi´c
korzystniejsze dla wprowadzajàcych pojazdy.
■

z produkcjà, obrotem i stosowaniem nawozów.
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2) warunki i tryb wprowadzania
do obrotu Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;
3) zadania i w∏aÊciwoÊci organów
oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania
do obrotu nawozów na podstawie przepisów rozporzàdzenia
nr 2003/2003;
4) stosowanie nawozów i Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin w rolnictwie;
5) zapobieganie zagro˝eniom dla
zdrowia ludzi i zwierzàt oraz
Êrodowiska, które mogà powstaç
w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin;
6) agrochemicznà obs∏ug´ rolnictwa.
Przepisy ustawy natomiast nie
naruszajà przepisów prawa wodnego
w zakresie ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu wód
zwiàzkami azotu pochodzàcymi ze
êróde∏ rolniczych.
Definicja nawozów
Nawozy zosta∏y zdefiniowane jako
produkty przeznaczone do dostarczania roÊlinom sk∏adników pokarmowych lub zwi´kszania ˝yznoÊci
gleb albo zwi´kszania ˝yznoÊci
stawów rybnych, którymi sà nawozy mineralne, nawozy naturalne,
nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne.

✔

WA˚NE!

Nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ
WE” to nawozy spe∏niajàce wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paêdziernika
2003 r. w sprawie nawozów.

➢ zasad opracowania planu nawo˝enia oraz zagospodarowania
gnojówki i gnojowicy przez
podmioty prowadzàce wielkotowarowy chów lub hodowl´
Êwiƒ oraz podmioty nabywajàce
od nich nawozy naturalne;
➢ ustanowienia wymagania uprawy roÊlin na posiadanych u˝ytkach rolnych, na których podmioty prowadzàce wielkotowarowy chów lub hodowl´ zwierzàt gospodarskich zagospodarowujà gnojówk´ lub gnojowic´;
➢ zobligowania podmiotów prowadzàcych wielkoprzemys∏owy
chów i hodowl´ drobiu i Êwiƒ
oraz nabywców nawozów naturalnych do przedk∏adania wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i wojewódzkim inspektorom ochrony Êrodowiska
planów nawo˝enia (art. 18 ust. 6)
zaopiniowanych przez okr´gowà
stacj´ chemiczno-rolniczà. Plany
te stanowià bowiem niezb´dnà
informacj´ o dzia∏aniach na terenie gminy, zwiàzanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie Êrodowiska;
➢ ustanowienia zakazu stosowania nawozów podczas opadów
deszczu. Propozycja ta zosta∏a
zg∏oszona przez organy kontrolne ochrony Êrodowiska ze
wzgl´du na obserwowane praktyki pozbywania si´ gnojowicy
podczas opadów.
Nadzór i kontrola
Nadzór i kontrola w zakresie nawozów, nawo˝enia oraz Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin nale˝à
do Inspekcji JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych,
Inspekcji Ochrony Ârodowiska
oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

NowoÊci
W tym zakresie regulacje zawarte
w ustawie, w stosunku do obowiàzujàcych przepisów, wprowadzajà
zmiany dotyczàce:
www.dashofer.pl

Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych sprawuje nadzór nad wprowadzaniem
do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”

i Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin w sposób okreÊlony w przepisach o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych.
Inspekcja Ochrony Ârodowiska
przeprowadza kontrol´ przestrzegania przepisów dotyczàcych warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz
Êrodków wspomagajàcych upraw´
roÊlin w sposób okreÊlony w przepisach o Inspekcji Ochrony Ârodowiska.
Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrol´ w zakresie spe∏niania przez nawozy oraz Êrodki wspomagajàce upraw´ roÊlin, wytworzone
z produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego, o których mowa
w rozporzàdzeniu nr 1774/2002,
lub zawierajàce te produkty, wymagaƒ okreÊlonych w tym rozporzàdzeniu.
Op∏aty sankcyjne
Pozostawione zosta∏y op∏aty sankcyjne za wprowadzanie do obrotu:
1) nawozów oznaczonych znakiem
„NAWÓZ WE”, nienale˝àcych
do typów nawozów wyszczególnionych w za∏àczniku nr I
do rozporzàdzenia nr 2003/2003
lub niespe∏niajàcych wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych dla
danego typu nawozu w tym
za∏àczniku,
2) nawozów lub Êrodków wspomagajàcych upraw´ roÊlin niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w ustawie.
Przepisy karne
Za naruszenie wymagaƒ okreÊlonych
w ustawie, dotyczàcych zarówno
nawozów, jak i nawo˝enia, przewidziano sankcje karne.
■

§

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawo˝eniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033).
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Porady prawne
Minimalny zakres udost´pnianych informacji o Êrodowisku
Obowiàzkiem publikacji danych
o Êrodowisku sà obj´te: administracja rzàdowa – centralna i terenowa, jednostki samorzàdu terytorialnego oraz inne podmioty powo∏ane do wykonywania zadaƒ publicznych dotyczàcych Êrodowiska
i jego ochrony, np. lasy paƒstwowe.
W artykule przedstawiamy minimalny zakres udost´pnianych informacji o Êrodowisku wynikajàcy
z Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie wzoru publicznie
dost´pnego wykazu danych o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku i jego ochronie z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 827)
oraz Rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie sposobu
udost´pniania informacji o Êrodowisku z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).

JakoÊç powietrza
Dotyczàcych jakoÊci powietrza
obejmuje:
1) wykaz stref, sporzàdzany w maksymalnie pi´cioletnich odst´pach
czasu, uzyskany w wyniku
odr´bnie dla ka˝dej substancji
przeprowadzonej klasyfikacji,
uwzgl´dniajàcy:
a) strefy, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych,
b) strefy, w których poziom
substancji jest wy˝szy od
górnego progu oszacowania,
nieprzekraczajàcy poziomu
dopuszczalnego,
c) strefy, w których poziom
substancji mieÊci si´ pomi´dzy dolnym i górnym progiem oszacowania,
d) strefy, w których poziom substancji nie przekracza dolnego
progu oszacowania;
2) wykaz stref, sporzàdzany
w jednorocznych odst´pach

4

czasu, uzyskany w wyniku klasyfikacji prowadzonej odr´bnie
dla ka˝dej substancji, uwzgl´dniajàcy:
a) strefy, w których poziom substancji przekracza poziom
dopuszczalny powi´kszony
o margines tolerancji,
b) strefy, w których poziom
substancji mieÊci si´ pomi´dzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powi´kszonym o margines tolerancji,
c) strefy, w których poziom
substancji nie przekracza
poziomu dopuszczalnego;
3) wyniki pomiarów poziomu substancji w powietrzu, udost´pniane w bazie danych zgodnie
z terminami okreÊlonymi w za∏àczniku do rozporzàdzenia,
wykonanych w:
a) aglomeracjach o liczbie
mieszkaƒców wi´kszej ni˝
250 tysi´cy,
b) strefach, w których poziom
substancji jest wy˝szy od
górnego progu oszacowania,
nieprzekraczajàcy poziomu
dopuszczalnego,
c) strefach, w których poziom
substancji przekracza poziom
dopuszczalny;
4) wykaz obszarów, na których
wyst´pujà ograniczenia wynikajàce z planu dzia∏aƒ krótkoterminowych, o których mowa
w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska.
Gleba i ziemia
Dotyczàcych jakoÊci gleby lub
ziemi obejmuje:
1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji powodujàcych przekroczenie standardów jakoÊci
gleby lub ziemi;
2) wykaz terenów niespe∏niajàcych standardów jakoÊci gleby
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lub ziemi, wraz z okreÊleniem
sposobu zagospodarowania tych
terenów;
3) rejestr terenów zagro˝onych
ruchami masowymi.
Ha∏as
Dotyczàcych ochrony przed ha∏asem obejmuje:
1) wyniki pomiarów stanowiàcych podstaw´ sporzàdzania
map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkaƒców
wi´kszej ni˝ 100 tysi´cy;
2) wyniki pomiarów stanowiàcych podstaw´ sporzàdzania
map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkaƒców
wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy;
3) wykaz terenów w aglomeracji
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250 tysi´cy, na których
poziom ha∏asu przekracza poziom
dopuszczalny okreÊlony dla pory
dziennej i nocnej w przepisach
szczególnych, wraz z okreÊleniem obszaru wyst´powania
przekroczeƒ;
4) wykaz terenów zagro˝onych
ha∏asem w aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝
250 tysi´cy;
5) wykaz terenów w aglomeracji
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej
ni˝ 100 tysi´cy, a mniejszej ni˝
250 tysi´cy, na których poziom
ha∏asu przekracza poziom dopuszczalny okreÊlony dla pory
dziennej i nocnej w przepisach
szczególnych, wraz z okreÊleniem obszaru wyst´powania
przekroczeƒ;
6) wykaz terenów zagro˝onych
ha∏asem w aglomeracji o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝
100 tysi´cy, a mniejszej ni˝
250 tysi´cy.
Wymagania dotyczàce pkt 2-4 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
www.dashofer.pl
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2008 r., natomiast dotyczàce pkt 1,
5 i 6, wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2013 r.
Pola elektromagnetyczne
Dotyczàcych ochrony przed polami
elektromagnetycznymi obejmuje:
1) wyniki okresowych badaƒ poziomów pól;
2) wykaz terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w Êrodowisku, z wyszczególnieniem:
a) terenów przeznaczonych pod
zabudow´ mieszkaniowà,
b) miejsc dost´pnych dla ludnoÊci wraz z obszarem wyst´powania przekroczeƒ.

Wody powierzchniowe

1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji, które zadecydowa∏y w roku poprzednim o stanie jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych;
2) wyniki oceny stanu jednolitych
cz´Êci wód powierzchniowych.
Odpady
Dotyczàcych wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzonymi w wojewódzkiej bazie danych
obejmuje dane zawarte w raporcie
wojewódzkim, o którym mowa
w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Informacje te udost´pnia si´ w formie raportu wojewódzkiego, zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 37
ust. 11 ustawy o odpadach. Informacje te aktualizuje si´ co najmniej
raz na pó∏ roku.

Dotyczàcych wyników pomiarów
jednolitych cz´Êci wód powierzchniowych obejmuje:

Dotyczàcych wyników pomiarów
jakoÊci wód podziemnych obejmuje:
1) wyniki pomiarów wskaêników
i substancji, które zadecydowa∏y o jakoÊci wód podziemnych w poszczególnych punktach pomiarowych;
2) wyniki ogólnej klasyfikacji jakoÊci wód podziemnych w punktach pomiarowych badanych
w poprzednim roku.
Inne sposoby
udost´pniania
Informacje o Êrodowisku mogà byç
udost´pniane tak˝e w inny sposób
ni˝ za poÊrednictwem publicznych
sieci telekomunikacyjnych, w szczególnoÊci za poÊrednictwem Êrodków masowego przekazu o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz lokalnym,
w tym równie˝ za poÊrednictwem
wydawnictw specjalistycznych. ■

Wody podziemne

Paulina Grabowska
Aplikant Radcowski

Tabela 1. Terminy udost´pniania wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu z uwzgl´dnieniem
metod pomiarowych oraz czasu uÊredniania
Lp.

Substancja

1. Dwutlenek siarki1)

Metoda pomiarowa
Automatyczna

2. Dwutlenek i tlenek azotu1) Automatyczna

1)

2)
3)
4)
5)

3. Py∏ zawieszony PM 101)
4. Tlenek w´gla

Automatyczna
Automatyczna

5. O∏ów

Manualna

6. Benzen

Manualna

7. Ozon

Automatyczna

Czas uÊredniania
Ârednia 24-godzinna
Ârednia 1-godzinna
Ârednia 24-godzinna
Ârednia 1-godzinna
Ârednia dobowa
Maksymalna wartoÊç
dobowa Êredniej
kroczàcej 8-godzinnej
Ârednia z ostatnich
12 miesi´cy
Ârednia z ostatnich
12 miesi´cy
Maksymalna wartoÊç
dobowa Êredniej kroczàcej
8-godzinnej Êredniej
Maksymalna wartoÊç
dobowa Êredniej
kroczàcej 1-godzinnej

Termin
Doba2)
Godzina3)
Doba2)
Godzina3)
Doba2)
Doba2)

Miesiàc4)
Miesiàc4)
Doba5)

Godzina3)

W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi, ka˝dà miesi´cznà seri´ 24-godzinnych Êrednich pomiarowych udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego miesiàca.
Wynik 24-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin po zakoƒczeniu pomiaru.
Wynik 1-godzinnej Êredniej pomiarowej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnej godziny po zakoƒczeniu pomiaru.
Wynik Êredniej z pomiarów wykonanych w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy udost´pnia si´ do koƒca nast´pnego miesiàca.
Wynik maksymalnej wartoÊci dobowej Êredniej kroczàcej 8-godzinnej udost´pnia si´ w ciàgu nast´pnych 24 godzin po
zakoƒczeniu pomiaru.

www.dashofer.pl
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Podstawa prawna:
1. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie wzoru publicznie dost´pnego wykazu danych o dokumentach

zawierajàcych informacje o Êrodowisku
i jego ochronie z dnia 18 czerwca 2007 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 827).
2. Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
w sprawie sposobu udost´pniania infor-

macji o Êrodowisku z dnia 18 czerwca
2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).
3. Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902).

Porady prawne
Wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach – przebieg
post´powania
W poprzednim numerze przybli˝yliÊmy Czytelnikom problematyk´ ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko. Tym razem opisujemy
procedur´ wydania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach,
która jest nast´pstwem procedury oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko. Jest to aktualny temat,
choçby ze wzgl´du na fakt, ˝e
od 19 sierpnia 2007 r. uleg∏y zmianie niektóre zasady dokonywania uzgodnieƒ przed wydaniem
decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.

Post´powanie w przedmiocie wydania decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna si´ na
wniosek podmiotu podejmujàcego
realizacj´ przedsi´wzi´cia.

groêbà pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia.

Natomiast w przypadku przedsi´wzi´ç, dla których sporzàdzenie
raportu mo˝e byç wymagane, organ
w∏aÊciwy do wydania decyzji
wszczyna post´powanie w momencie otrzymania wniosku.

✔

WA˚NE!

Je˝eli istnieje obowiàzek do∏àczenia
do wniosku raportu, to w przypadku
z∏o˝enia wniosku bez raportu organ
prowadzàcy post´powanie ma obowiàzek wezwaç wnioskodawc´ do
usuni´cia braków (tzn. do przedstawienia raportu) w terminie 7 dni od
otrzymania takiego wezwania, pod
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wniosku nie wskazano adresu
wnoszàcego i nie ma mo˝noÊci
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia si´ bez rozpoznania,
➢ treÊç ˝àdania.
Za∏àczniki do wniosku

Upublicznienie informacji
o wniosku
Wszczynajàc post´powanie, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta
podaje do publicznej wiadomoÊci
informacj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji oraz
o mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków, wskazujàc jednoczeÊnie miejsce
i 21-dniowy termin ich sk∏adania.

Raport
Dla przedsi´wzi´ç, dla których
sporzàdzenie raportu w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
jest zawsze wymagane z mocy prawa, post´powanie rozpoczyna si´
w momencie z∏o˝enia wniosku o wydanie jednej z decyzji wymaganej
dla planowanego przedsi´wzi´cia,
z do∏àczonym raportem o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko.

➢ adres wnioskodawcy, je˝eli we

Je˝eli organ, do którego wniosek
wniesiono, jest niew∏aÊciwy w sprawie, to organ, do którego pomy∏kowo
wniesiono wniosek, powinien niezw∏ocznie przekazaç go do organu
w∏aÊciwego. Przekazanie sprawy
do organu w∏aÊciwego nast´puje
w drodze postanowienia, na które
s∏u˝y za˝alenie.

✔

WA˚NE!

Wniosek wniesiony do organu niew∏aÊciwego przed up∏ywem przepisanego terminu uwa˝a si´ za wniesiony z zachowaniem terminu.

TreÊç wniosku
We wniosku wnioskodawca powinien wskazaç co najmniej:
➢ osob´ wnioskodawcy,
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Do wniosku o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
nale˝y do∏àczyç:
1) poÊwiadczonà przez w∏aÊciwy
organ kopi´ mapy ewidencyjnej obejmujàcej przewidywany
teren, na którym b´dzie realizowane przedsi´wzi´cie, wraz
z terenem dzia∏ek sàsiednich;
2) w przypadku przedsi´wzi´ç polegajàcych na poszukiwaniu lub
rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin,
na wydobywaniu kopalin ze z∏ó˝,
na bezzbiornikowym magazynowaniu substancji oraz sk∏adowaniu odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych – prowadzonych w granicach przestrzeni
niestanowiàcej cz´Êci sk∏adowej nieruchomoÊci gruntowej –
zamiast mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, map´ sytuacyjno-wysokoÊciowà sporzàdzonà
w skali umo˝liwiajàcej szczegó∏owe przedstawienie przebiegu
granic terenu, którego dotyczy
wniosek, oraz obejmujàcej obszar,
na który b´dzie oddzia∏ywaç
przedsi´wzi´cie;
3) dla przedsi´wzi´ç, w których
organem w∏aÊciwym do wydawww.dashofer.pl
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nia decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach jest wojewoda,
nale˝y do∏àczyç wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli
plan ten zosta∏ uchwalony.
Obowiàzku tego nie stosuje si´
do wniosku o wydanie decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi krajowej;
4) dla przedsi´wzi´ç dla których
obligatoryjne jest sporzàdzenie
raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, raport
ten nale˝y do∏àczyç do wniosku
w trzech egzemplarzach, wraz
z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
noÊnikach danych;
5) dla przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których obowiàzek
sporzàdzenia raportu nie jest
obligatoryjny z mocy prawa,
a mo˝e wynikaç z decyzji wójta,
burmistrza albo prezydenta
miasta, do wniosku nale˝y do∏àczyç w trzech egzemplarzach,
wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych noÊnikach danych informacje o planowanym przedsi´wzi´ciu, zawierajàce w szczególnoÊci dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu
przedsi´wzi´cia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomoÊci, a tak˝e obiektu
budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatà
roÊlinnà,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach
przedsi´wzi´cia,
e) przewidywanej iloÊci wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowców, materia∏ów, paliw oraz
energii,
f) rozwiàzaniach chroniàcych
Êrodowisko,
g) rodzajach i przewidywanej
iloÊci wprowadzanych do
Êrodowiska substancji lub
www.dashofer.pl

energii przy zastosowaniu
rozwiàzaƒ chroniàcych Êrodowisko,
h) mo˝liwym transgranicznym
oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,
i) obszarach podlegajàcych
ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujàcych si´ w zasi´gu znaczàcego oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia.
Organ administracji publicznej
zobowiàzany jest potwierdziç wniesienie wniosku, je˝eli wnoszàcy je
tego za˝àda. W przypadku, gdy
stwierdzony zostanie brak obowiàzku
sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, informacje dostarczone przez
wnioskodawc´ wraz z wnioskiem
o wydanie danej decyzji powinny
stanowiç wystarczajàcà podstaw´
do wydania tej decyzji.
Mylna ocena
wnioskodawcy
W przypadku, gdy planowane przedsi´wzi´cie faktycznie nale˝y do
przedsi´wzi´ç, w przypadku których
dostarczenie raportu jest zawsze
wymagane, a wnioskodawca mylnie
potraktuje to planowane przez siebie przedsi´wzi´cie jako przedsi´wzi´cie nale˝àce do grupy, dla której obowiàzek sporzàdzenia raportu
jest fakultatywny i dostarczy wniosek bez raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko,
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji
powinien wezwaç wnioskodawc´
do uzupe∏nienia braków w trybie
przewidzianym w Kodeksie post´powania administracyjnego. Tak
samo, je˝eli wniosek nie czyni zadoÊç innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, nale˝y
wezwaç wnoszàcego do usuni´cia
braków w terminie siedmiu dni
z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie tych
braków spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania. W tej
sytuacji post´powanie nie b´dzie

wszcz´te przed otrzymaniem prawid∏owego wniosku z raportem.
Dostarczenie raportu
fakultatywnego
Mo˝e si´ te˝ zdarzyç, ˝e wnioskodawca dostarczy raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko od razu z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczàcej przedsi´wzi´cia, dla którego raport jest fakultatywny. W takiej sytuacji organ
w∏aÊciwy do wydania decyzji powinien przeprowadziç standardowà
procedur´ kwalifikowania przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu
oraz okreÊlania jego zakresu, wraz
z uzyskaniem wymaganych opinii
oraz wydaniem stosownego postanowienia.
Je˝eli stwierdzona zostanie koniecznoÊç sporzàdzenia raportu, a dostarczony raport spe∏nia wymagania
dotyczàce zakresu, organ mo˝e ten
raport przyjàç i poddaç go procedurze oceny. Je˝eli nie zostanie stwierdzona koniecznoÊç sporzàdzenia
raportu, przed∏o˝ony raport nale˝y
traktowaç jako informacj´ o planowanym przedsi´wzi´ciu, która
w ˝aden sposób nie wp∏ywa negatywnie na wa˝noÊç wniosku.

✔

PAMI¢TAJ!

Od 19 sierpnia 2007 r. zmieniajà si´
tak˝e niektóre zasady dokonywania
uzgodnieƒ przed wydaniem decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
wójt, burmistrz albo prezydent
miasta musi dokonaç uzgodnienia
tej decyzji z uprawnionymi organami.
Uzgodnieƒ nale˝y dokonywaç z:
1) organem ochrony Êrodowiska,
czyli starostà;
2) w przypadku przedsi´wzi´ç wymagajàcych:
a) decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu budowlanego,
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decy-
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zji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
b) decyzji o pozwoleniu na rozbiórk´ obiektów jàdrowych;
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady;
d) decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej;
e) dokonania zg∏oszenia budowy lub wykonywania robót
budowlanych oraz zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz´Êci
nale˝y dokonaç uzgodnieƒ z:
➢ paƒstwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym w odniesieniu do przedsi´wzi´ç,
dla których sporzàdzenie raportu OOÂ jest obowiàzkowe
albo
➢ paƒstwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, dla
których sporzàdzenie raportu
OOÂ wynika z postanowienia wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta,
3) ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska oraz paƒstwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, w przypadku dróg oraz
linii kolejowych b´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których sporzàdzenie
raportu OOÂ jest obowiàzkowe,
4) w przypadku przedsi´wzi´ç,
które mogà znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000
i nie sà bezpoÊrednio zwiàzane
z ochronà tego obszaru lub nie
wynikajà z tej ochrony;
5) z wojewodà, a na obszarach
morskich z dyrektorem urz´du
morskiego dla przedsi´wzi´ç
b´dàcych przedsi´wzi´ciami
mogàcymi znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko – tak˝e, je˝eli
dla przedsi´wzi´ç, które wymagajà:
a) decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu budowlanego,
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decy-
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zji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
b) decyzji o pozwoleniu na rozbiórk´ obiektów jàdrowych;
c) decyzji o ustaleniu lokalizacji
autostrady;
d) decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej;
e) dokonania zg∏oszenia budowy lub wykonywania robót
budowlanych oraz zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz´Êci
nale˝y dokonaç uzgodnieƒ z:
➢ paƒstwowym wojewódzkim
inspektorem sanitarnym w odniesieniu do przedsi´wzi´ç,
dla których sporzàdzenie raportu OOÂ jest obowiàzkowe
albo
➢ paƒstwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, dla
których sporzàdzenie raportu
OOÂ wynika z postanowienia wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta,
6) dyrektorem urz´du morskiego,
w przypadku przedsi´wzi´ç
realizowanych na obszarach
morskich.

d) ewentualnych wariantach
przedsi´wzi´cia,
e) przewidywanej iloÊci wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowców, materia∏ów, paliw oraz
energii,
f) rozwiàzaniach chroniàcych
Êrodowisko,
g) rodzajach i przewidywanej
iloÊci wprowadzanych do
Êrodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu
rozwiàzaƒ chroniàcych Êrodowisko,
h) mo˝liwym transgranicznym
oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,
i) obszarach podlegajàcych
ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujàcych si´ w zasi´gu znaczàcego oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia,
3) wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, je˝eli plan ten zosta∏
uchwalony. Tego obowiàzku
nie stosuje si´ do uzgodnieƒ
warunków realizacji przedsi´wzi´cia dla drogi krajowej.

Niezb´dne dokumenty

Organ uprawniony jest zobowiàzany
dokonaç uzgodnieƒ w terminie
60 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów.

Zwracajàc si´ do ww. organów
o zaj´cie stanowiska, nale˝y o tym
zawiadomiç stron´ post´powania.
Wyst´pujàc o uzgodnienie, wójt,
burmistrz albo prezydent musi
przed∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie decyzji,
2) raport o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko albo,
je˝eli sporzàdzenie raportu nie
jest wymagane, informacje o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu
przedsi´wzi´cia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomoÊci, a tak˝e obiektu
budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatà
roÊlinnà,
c) rodzaju technologii,
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Decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach mo˝na wydaç dopiero
po zaj´ciu stanowiska przez podmiot uprawniony do dokonania
uzgodnieƒ.

✔

WA˚NE!

Organ, do którego zwrócono si´
o zaj´cie stanowiska, zobowiàzany
jest przedstawiç je niezw∏ocznie,
jednak nie póêniej ni˝ w terminie
dwóch tygodni od dnia dor´czenia
mu ˝àdania.

Zaj´cie stanowiska przez ten organ
nast´puje w drodze postanowienia,
na które s∏u˝y stronie za˝alenie.
www.dashofer.pl
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Je˝eli organ uzgadniajàcy nie przedstawi stanowiska w terminie, to wójt,
burmistrz albo prezydent mo˝e
z∏o˝yç za˝alenie do organu administracji publicznej wy˝szego stopnia
nad organem, który mia∏ wydaç stanowisko.
■

!

§

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze
zmianami).
2. Rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç

mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowaniem
przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu
o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami).

Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacki

Temat numeru

Decyzje Êrodowiskowe – istotny element w realizacji inwestycji
Kwestia decyzji Êrodowiskowych
jest istotnym zagadnieniem dla
przedsi´biorców. Decyzjà Êrodowiskowà jest decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia. Od 29 lipca 2005 r. jest
dokumentem koƒczàcym post´powanie w sprawie oddzia∏ywania na Êrodowisko oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ zwiàzanych
z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu
o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko.

Kto wydaje decyzje
Êrodowiskowe?
Decyzje Êrodowiskowe wydaje:
➢ wójt, burmistrz lub prezydent
miasta,
➢ starosta (gdy chodzi o podzia∏
i scalenie gruntów),
➢ wojewoda (dla dróg krajowych
oraz niektórych linii kolejowych,
elektroenergetycznych oraz rurociàgów, dla obszarów morskich
zamkni´tych).

➢ sporzàdzasz raport, w którym
przedstawiasz prognozowany
wp∏yw inwestycji na otoczenie,
➢ dokonujesz analizy – pokazujesz
wp∏yw inwestycji ju˝ zrealizowanej.
Analiza dotyczy m.in. inwestycji:
➢ zwiàzanych z nowymi technologiami lub
➢ sprzyjajàcych konfliktom spo∏ecznym, gdy np. mieszkaƒcy gminy
nie chcà, aby w ich sàsiedztwie
budowano drog´.

Procedura post´powania
Komu wydaje si´ decyzj´
Êrodowiskowà?
Decyzja Êrodowiskowa jest wydawana przedsi´biorcom. Przedsi´biorcà, zgodnie z ustawà Prawo
ochrony Êrodowiska, jest ka˝dy:
➢ przedsi´biorca w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
– Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej,
➢ osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç
wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu
i hodowli zwierzàt, ogrodnictwa,
warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego,
➢ osoba wykonujàca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki,
➢ osoba fizyczna korzystajàca ze
Êrodowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.

www.dashofer.pl

Post´powanie rozpocznie si´ w chwili,
gdy inwestor z∏o˝y wniosek. Wyjàtkiem jest scalenie lub wymiana
gruntu, wtedy post´powanie wszczyna
si´ z urz´du. Do wniosku nale˝y
do∏àczyç:
➢ raport lub informacje zawierajàce wst´pne dane o wp∏ywie
inwestycji na Êrodowisko, poÊwiadczony kopià mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz obszarem, na który b´dzie oddzia∏ywa∏a inwestycja,
➢ wyciàg z miejscowego planu –
gdy decyzj´ Êrodowiskowà wydaje wojewoda,
➢ dowód zap∏aty op∏aty skarbowej.
Dla ka˝dego przedsi´wzi´cia nale˝y
uzyskaç oddzielnà decyzj´ Êrodowiskowà. Istnieje obowiàzek analizy porealizacyjnej. Oznacza to, ˝e
jako inwestor:

Je˝eli analiza wyka˝e, ˝e inwestycja ma du˝y wp∏yw na otoczenie,
b´dzie to podstawà do utworzenia
obszaru ograniczonego u˝ytkowania:
➢ robi to wojewoda lub rada powiatu, gdy mimo podejmowanych prób nie uda∏o si´ ograniczyç szkodliwego wp∏ywu inwestycji na Êrodowisko,
➢ dzi´ki temu w∏aÊciciele dzia∏ek
po∏o˝onych na tym terenie mogà
liczyç na odszkodowania lub ich
wykup.
Co zawiera treÊç decyzji
Êrodowiskowej?
TreÊç decyzji zawiera nast´pujàce
elementy:
➢ rodzaj, skala i usytuowanie przedsi´wzi´cia,
➢ informacja o powierzchni zajmowanej nieruchomoÊci, a tak˝e
obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
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➢
➢
➢

➢
➢

wykorzystania i pokryciu szatà
roÊlinnà,
rodzaj technologii,
ewentualne warianty przedsi´wzi´cia,
przewidywana iloÊç wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych Êrodków, materia∏ów paliw oraz energii,
rozwiàzania chroniàce Êrodowisko,
rodzaje i przewidywana iloÊci
wprowadzanych do Êrodowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiàzaƒ chroniàcych Êrodowisko,
➢ mo˝liwe transgraniczne oddzia∏ywanie na Êrodowisko.
Wa˝noÊç decyzji
Êrodowiskowej
Decyzja Êrodowiskowa jest wa˝na
przez dwa lata. Jej wa˝noÊç b´dzie
mo˝na przed∏u˝yç o kolejne dwa,
ale tylko, jeÊli inwestycja b´dzie pro-

wadzona etapami i nie zmienià si´
uwarunkowania i Êrodowiskowe
i techniczne.
Decyzje o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
przedsi´wzi´cia nie rodzà praw do
terenu inwestycji oraz nie naruszajà
praw w∏asnoÊci i uprawnieƒ osób
trzecich, a wnioskodawcy, który nie
uzyska∏ praw do terenu, nie przys∏uguje roszczenie o zwrot nak∏adów
poniesionych w zwiàzku z otrzy-

Tabela 1. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zg∏oszenia
Lp.

Instalacje niewymagajàce pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, których
eksploatacja wymaga zg∏oszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza1)

1. energetyczne2) o nominalnej mocy cieplnej3) od 1 MW do:
– 5 MW – opalane w´glem kamiennym,
– 10 MW – opalane koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym, olejem opa∏owym, benzynà lub w´glem
kamiennym i koksem, drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym, olejem opa∏owym, benzynà, je˝eli nominalna
moc cieplna3) wprowadzona w w´glu kamiennym nie przekracza 5 MW,
– 15 MW – opalane paliwem gazowym4) lub opalane paliwem gazowym4) oraz w´glem kamiennym, koksem,
drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym, olejem opa∏owym, benzynà, je˝eli nominalna moc cieplna3) wprowadzona w w´glu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna3) wprowadzona w w´glu
kamiennym, koksie, drewnie, s∏omie, oleju nap´dowym, oleju opa∏owym, benzynie nie przekracza 10 MW
2. inne ni˝ energetyczne o nominalnej mocy cieplnej3) od 0,5 MW do 1 MW, opalane w´glem kamiennym, koksem,
drewnem, s∏omà, olejem nap´dowym, olejem opa∏owym, benzynà, paliwem gazowym4), z których:
1) wprowadzane do powietrza gazy lub py∏y pochodzà wy∏àcznie ze spalania tych paliw lub
2) wprowadzane do powietrza gazy lub py∏y pochodzàce z prowadzonych w tych instalacjach procesów
innych ni˝ spalanie paliw nie powodujà przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartoÊci odniesienia
3. do produkcji w´gla drzewnego
4. do suszenia zbo˝a, innych p∏odów rolnych lub leÊnych o wydajnoÊci wi´kszej ni˝ 30 Mg na godzin´
5. do przechowywania zbo˝a lub innych p∏odów rolnych lub leÊnych w iloÊci wi´kszej ni˝ 50 Mg
6. do przesy∏u, prze∏adunku lub magazynowania paliw p∏ynnych
7. do chowu lub hodowli zwierzàt, zaliczane do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
8. do produkcji szk∏a o wydajnoÊci mniejszej ni˝ 1 Mg na dob´
9. do suszenia, brykietowania lub mielenia w´gla, o mocy przerobowej mniejszej ni˝ 30 Mg surowca na godzin´
10. do produkcji wapna palonego o wydajnoÊci mniejszej ni˝ 10 Mg na dob´
11. do lakierowania lub malowania, zu˝ywajàce mniej ni˝ 1 Mg w ciàgu roku wyrobów lakierowych o wysokiej
zawartoÊci czàstek sta∏ych lub wyrobów lakierowych wodorozcieƒczalnych
12. stosowane w gastronomii przystosowanej do obs∏ugi wi´cej ni˝ 500 osób na dob´
13. stosowane w przechowalniach owoców lub warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania
owoców lub warzyw w iloÊci wi´kszej ni˝ 50 Mg
14. stosowane w m∏ynach spo˝ywczych
15. zbiorniki materia∏ów sypkich o pojemnoÊci mniejszej ni˝ 20 m3
16. dygestoria
17. inne ni˝ wymienione w lp. 1-16 rodzaje instalacji nieobj´tych standardami emisyjnymi, w przypadku których
˝adna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu albo 10% wartoÊci odniesienia
ObjaÊnienia:
Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajnoÊç, iloÊç, moc przerobowa, zu˝ycie, pojemnoÊç), charakteryzujàce
skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji i odnoszàce si´ do wi´cej ni˝ jednej instalacji tego samego rodzaju po∏o˝onych na terenie
jednego zak∏adu, sumuje si´.
2)
Instalacje energetyczne sà to instalacje, w których nast´puje proces spalania paliw w celu wytworzenia wy∏àcznie energii.
3)
Nominalna moc cieplna instalacji jest to iloÊç energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym
obcià˝eniu.
4)
Paliwo gazowe oznacza gaz ziemny, p∏ynny (w´glowodorowy C3 – C4), miejski, koksowniczy, wielkopiecowy lub gaz powstajàcy w
procesie fermentacji substancji organicznych (biogaz).
1)
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manà decyzjà. Nast´pnà decyzjà,
którà si´ zajmiemy, jest pozwolenie
na wprowadzanie gazów i py∏ów
do powietrza.
Eksploatacja instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisj´, mo˝e
byç obj´ta obowiàzkiem zg∏oszenia
do w∏aÊciwego organu zamiaru rozpocz´cia eksploatacji. Ten rodzaj obowiàzku mo˝e dotyczyç instalacji negatywnie oddzia∏ujàcych na Êrodowisko, wskazanych w rozporzàdzeniu
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg∏oszenia.

✔

WA˚NE!

Pozwolenia emisyjne sà zawsze wydawane na czas oznaczony – maksymalnie na dziesi´ç lat.

Je˝eli przemawia za tym szczególnie
wa˝ny interes spo∏eczny zwiàzany
z ochronà Êrodowiska, a w szczególnoÊci z pogorszeniem stanu
Êrodowiska w znacznych rozmiarach, w ww. pozwoleniu mo˝e byç
ustanowione zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u wystàpienia negatywnych skutków w Êrodowisku.
Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie na
wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów
i py∏ów do powietrza wydaje starosta albo wojewoda w trybie regulowanym przez przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego
na wniosek zainteresowanego. Za
z∏o˝enie wniosku odpowiada prowadzàcy instalacj´, nawet w sytuacji,
gdy emisj´ powoduje inny podmiot
lub emisja powstaje na skutek czasowej dzia∏alnoÊci, na przyk∏ad podczas remontu.
Wniosek powinien zawieraç dane
dotyczàce po∏o˝enia instalacji, prowadzàcego instalacje, tytu∏u prawnego do instalacji, typu instalacji
oraz wykorzystywanej technologii.
Organ ochrony Êrodowiska, wydajàc pozwolenie, ma obowiàzek
sprawdzenia tych wymagaƒ oraz
odpowiedniego ukszta∏towania treÊci
pozwolenia. Wniosek powinien
równie˝ zawieraç dane charakteryzujàce przewidywanà emisj´. Majà
one dotyczyç zarówno poziomu
emisji, jak i jej oddzia∏ywania na
Êrodowisko we wszystkich warunkach funkcjonowania instalacji.
Wnioskodawca powinien równie˝
wskazaç, jakie dzia∏ania b´dzie podejmowa∏ w celu eliminacji lub ograniczenia emisji oraz okreÊliç zakres
prowadzonego monitoringu emisji.
www.dashofer.pl

Kolejnym rodzajem pozwolenia
jest pozwolenie wodnoprawne.
Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna uprawniajàca
do szczególnego, a wi´c wykraczajàcego poza zwyk∏e, korzystania
z wód lub wykonywania eksploatacji
urzàdzeƒ wodnych, wydawana na
czas okreÊlony, na podstawie przed∏o˝onego przez wnioskodawc´ tzw.
operatu wodnoprawnego.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na regulacj´ wód lub
zmian´ ukszta∏towania terenu na
gruntach przylegajàcych do wód,
majàcà wp∏yw na warunki przep∏ywu wody, odwodnienie obiektów
lub wykopów budowlanych, wykonywanie urzàdzeƒ wodnych.

✔

WA˚NE!

Pozwolenie wydawane jest na czas
okreÊlony, nie krótszy ni˝ dziesi´ç lat.
Ustawa wskazuje sytuacje, w których
okres wa˝noÊci pozwolenia mo˝e byç
ustalony inaczej, np. pozwolenie na
pobór wody wydaje si´ na okres 20 lat.

Organem w∏aÊciwym do wydawania pozwoleƒ wodnoprawnych
jest starosta.

✔

UWAGA!

Oczyszczalnie Êcieków o przepustowoÊci do 5 m3 na dob´, wykorzystywane na potrzeby w∏asnego gospodarstwa domowego lub rolnego

w ramach zwyk∏ego korzystania z wód,
nie wymagajà pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków
do wód lub do ziemi. Ich eksploatacja wymaga natomiast zg∏oszenia.

Odpady
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach okreÊla tryb post´powania z odpadami. W pierwszej
kolejnoÊci wskazuje na koniecznoÊç zapobiegania powstawaniu
odpadów lub ograniczenia ich
iloÊci i negatywnego oddzia∏ywania
na Êrodowisko przy wytwarzaniu
produktów, podczas i po zakoƒczeniu ich u˝ytkowania. W dalszej
kolejnoÊci wskazuje na odzysk
odpadów, ich unieszkodliwianie
tak, aby sk∏adowane by∏y tylko te
odpady, których unieszkodliwianie
w inny sposób nie by∏o mo˝liwe
z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zasadà jest, ˝e odpady powinny byç
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu przede wszystkim
w miejscu ich powstania, a dopiero
w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci
przekazywane do najbli˝ej po∏o˝onych miejsc, w których mogà zostaç
poddane tym procesom.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstania do
miejsca odzysku lub unieszkodliwienia powinien si´ odbywaç z zachowaniem przepisów obowiàzujàcych przy transporcie materia∏ów
niebezpiecznych.
Bioràc pod uwag´ kategorie oraz
rodzaje odpadów, Minister Ârodowiska okreÊli∏ w drodze rozporzàdzenia katalog odpadów z podzia∏em na grupy, podgrupy i rodzaje,
uwzgl´dniajàc êród∏a powstawania
odpadów oraz list´ odpadów niebezpiecznych i sposób klasyfikowania tych odpadów, a w drodze
oddzielnego rozporzàdzenia warunki,
w których uznaje si´, ˝e odpady
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wymienione na liÊcie odpadów niebezpiecznych nie majà w∏aÊciwoÊci
lub sk∏adników powodujàcych, ˝e
stanowià odpady niebezpieczne,
a tak˝e sposoby ustalenia spe∏nienia
tych warunków. I tutaj tak˝e powinniÊmy zatroszczyç si´ o uzyskanie
pozwolenia na prowadzonà dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania, trans-

portu, odzysku czy te˝ unieszkodliwiania, zale˝nie od prowadzonej
dzia∏alnoÊci w tym zakresie.
■

§

Podstawa prawna:
1) Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z
dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych powodowaç
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo

Êrodowiska jako ca∏oÊci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 122, poz. 1055).
2) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628).

Zbigniew Bieƒko

Finanse
Substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà – jakie op∏aty i kary
obowiàzujà?
Podstaw´ prawnà ponoszenia
op∏at i kar za substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà stanowi
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o substancjach zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà (Dz.U. Nr 121,
poz. 1263).

Instrumenty ekonomiczne
w ustawie
Przepisy tej ustawy wprowadzajà
dwa instrumenty ekonomiczne
ochrony Êrodowiska:
1) op∏at´ za wprowadzanie do
obrotu substancji kontrolowanych;
2) kar´ pieni´˝nà za dzia∏anie
wbrew zakazom, bez pozwolenia albo z naruszeniem warunków pozwolenia.
Przedmiot op∏at
Przedmiotem op∏aty jest wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nast´pujàcych substancji, tzw.
substancji kontrolowanych:
1) wodorochlorofluorowodorów
(HCFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji innych
substancji;
2) chlorofluorow´glowodorów
(CFC), z wyjàtkiem wykorzystywanych do produkcji leków;
3) bromometanu, z wyjàtkiem
zastosowaƒ kwarantannowych
i przedwysy∏kowych.
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Op∏atà obj´te sà powy˝sze substancje zarówno nowe, jak i odzyskane
oraz te po regeneracji. Nale˝y podkreÊliç, ˝e op∏ata ponoszona jest
wy∏àcznie za trzy, wymienione wy˝ej,
rodzaje substancji kontrolowanych.
Op∏aty nie dotyczà pozosta∏ych
substancji kontrolowanych, o których
mowa w rozporzàdzeniu WE nr
2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie substancji zubo˝ajàcych
warstw´ ozonowà (Dz. Urz. WE L
244 z 29.09.2000).
RównoczeÊnie z wprowadzeniem
nowych op∏at za substancje kontrolowane uchylono obowiàzek ponoszenia przez przedsi´biorców op∏at
produktowych zwiàzanych z wprowadzaniem na rynek krajowy urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, ch∏odniczych
i zamra˝ajàcych zawierajàcych
CFC i HCFC.
WysokoÊç op∏at
WysokoÊç op∏aty zale˝y od iloÊci
substancji wprowadzonej do obrotu.
Stawki op∏aty okreÊla rozporzàdzenie ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska, z tym ˝e maksymalna
wysokoÊç tej stawki nie mo˝e przekroczyç dwukrotnoÊci stawki op∏aty
za emisj´ do Êrodowiska substancji
CFC. Aktualnie obowiàzuje rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoÊci stawki op∏aty za substancje
kontrolowane (Dz.U. Nr 13, poz. 107).
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Podmioty ponoszàce
op∏aty
Podmiotami zobowiàzanymi do
ponoszenia op∏at sà podmioty wprowadzajàce wymienione wy˝ej substancje po raz pierwszy do obrotu
na terytorium RP, czyli podmioty
zbywajàce te substancje lub przekazujàce je innemu podmiotowi lub
osobie. Op∏at´ ponosi zatem wy∏àcznie podmiot, który jako pierwszy
dokonuje w Polsce zbycia lub
przekazania okreÊlonej substancji
kontrolowanej.
Obowiàzek wnoszenia op∏at
Obowiàzek op∏aty za substancje kontrolowane powstaje z mocy prawa,
bez decyzji administracyjnej, podobnie jak w przypadku op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska. Podmioty samodzielnie naliczajà nale˝ne op∏aty i wnoszà je na specjalny
rachunek bankowy w∏aÊciwego
urz´du marsza∏kowskiego. W∏aÊciwym urz´dem marsza∏kowskim
jest tu urzàd w∏aÊciwy ze wzgl´du
na siedzib´ albo miejsce zamieszkania podmiotu wprowadzajàcego
do obrotu substancje kontrolowane,
a je˝eli podmiot nie ma siedziby
albo miejsca zamieszkania na terytorium RP – urzàd marsza∏kowski
województwa mazowieckiego.
Obowiàzek wniesienia op∏aty powstaje na koniec roku kalendarzowego,
www.dashofer.pl
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a termin do wniesienia tej op∏aty to
31 marca roku nast´pujàcego po
roku, którego dotyczy op∏ata.
Podmioty wprowadzajàce substancje kontrolowane zobowiàzane sà
sk∏adaç w∏aÊciwemu marsza∏kowi
województwa roczne sprawozdania o wysokoÊci nale˝nej op∏aty,
w terminie do dnia 31 marca roku
nast´pujàcego po roku, którego
dotyczy op∏ata. Termin wniesienia
op∏aty jest zatem zbie˝ny z terminem przed∏o˝enia odpowiedniego
sprawozdania. Wzór sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty wprowadzony zosta∏ rozporzàdzeniem
Ministra Ârodowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊci
nale˝nej op∏aty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 17, poz. 157).
Niedokonanie wp∏aty nale˝nej
op∏aty w terminie lub wniesienie
op∏aty w wysokoÊci ni˝szej od op∏aty
nale˝nej powoduje na∏o˝enie na
zobowiàzany do tej op∏aty podmiot
dodatkowej op∏aty w wysokoÊci
50% niewp∏aconej, nale˝nej kwoty.
WA˚NE!
✔
Op∏at´ dodatkowà wymierza marsza∏ek województwa w drodze
decyzji. Op∏at´ t´ nale˝y wnieÊç
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna (tj.
gdy nie przys∏uguje ju˝ odwo∏anie
od tej decyzji; skarga do sàdu administracyjnego nie ma wp∏ywu na
ostatecznoÊç decyzji).

Podobnie jak w przypadku op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska, tak i do
op∏at za substancje kontrolowane
stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u III Ordynacji podatkowej.
Marsza∏ek województwa ma zatem
odpowiednie kompetencje do odraczania terminu p∏atnoÊci, rozk∏adania na raty i umarzania op∏at. Wszelkie „ulgi” mogà mieç jednak zastosowanie z uwzgl´dnieniem przepisów o pomocy publicznej.

wania. Ponadto karà pieni´˝nà
obcià˝ony zostanie podmiot dokonujàcy obrotu produktami, urzàdzeniami i instalacjami zawierajàcymi
CFC, z wyjàtkiem nieodzownych
zastosowaƒ, a tak˝e podmiot rozbudowujàcy urzàdzenia i instalacje
ch∏odnicze i klimatyzacyjne z wykorzystaniem substancji kontrolowanych (chyba, ˝e Komisja Europejska przyzna ograniczone czasowo
wy∏àczenie tych zakazów).

Kary pieni´˝ne

WysokoÊç kary

Drugi instrument ekonomiczny
dotyczàcy substancji kontrolowanych to kara pieni´˝na. Kara ta wymierzana jest za:
1) produkcj´ substancji kontrolowanych, przywóz, wywóz lub
wprowadzanie do obrotu wbrew
zakazom wynikajàcym z przepisów dotyczàcych substancji
kontrolowanych, bez wymaganego pozwolenia albo z naruszeniem warunków pozwolenia;
2) produkcj´, przywóz, wywóz lub
wprowadzanie do obrotu produktów, urzàdzeƒ i instalacji zawierajàcych substancje kontrolowane wbrew zakazom wynikajàcym z przepisów dotyczàcych
substancji kontrolowanych.

WysokoÊç kary ustala si´ za ka˝dy
kilogram substancji, a stawka za
jeden kilogram wynosi pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty za emisj´ do Êrodowiska jednego kilograma chlorowcopochodnej w´glowodoru (CFC-12),
ustalonej w przepisach wydanych
na podstawie prawa ochrony Êrodowiska (aktualnie 139,97 z∏).

Kara pieni´˝na wymierzona zostaje
na przyk∏ad podmiotowi wprowadzajàcemu do obrotu na terytorium
RP produkty, urzàdzenia i instalacje
zawierajàce substancje kontrolowane bez odpowiedniego oznako-

Kar´ pieni´˝nà wymierza – w drodze decyzji – wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska. Do kar pieni´˝nych stosuje si´ odpowiednio,
tak jak i do op∏at, przepisy dzia∏u
III Ordynacji podatkowej.
Wp∏ywy z tytu∏u op∏at i kar za substancje kontrolowane zasilajà Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, z tym
˝e 0,5% op∏at stanowi dochód
bud˝etu samorzàdu województwa,
z przeznaczeniem na koszty egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u op∏at
i obs∏ug´ administracyjnà op∏at.

Finanse
Zabezpieczenie roszczeƒ w gospodarce odpadami
W niektórych sytuacjach skutki
oddzia∏ywania inwestycji na Êrodowisko mogà byç trudne do przewidzenia i dlatego, gdy przemawia za tym szczególnie wa˝ny interes spo∏eczny, zwiàzany z ochronà
Êrodowiska, przewidziano mo˝liwoÊç ustanowienia w pozwoleniu zabezpieczenia roszczeƒ

www.dashofer.pl

z tytu∏u wystàpienia negatywnych
skutków w Êrodowisku. Ustawa
o odpadach w art. 35 przewiduje instytucj´ zabezpieczenia
roszczeƒ, które mogà si´ pojawiç, je˝eli w nast´pstwie post´powania z odpadami wystàpià
negatywne skutki w Êrodowisku.
W zakresie zabezpieczenia roszczeƒ

ustawa o odpadach odsy∏a do
ustawy Prawo ochrony Êrodowiska.

Przedmiotem zabezpieczenia sà
wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa
(SP) reprezentowanego przez w∏aÊciwe organy administracji publicznej, przys∏ugujàce mu w zwiàzku
ze spowodowaniem przez podmiot
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korzystajàcy ze Êrodowiska negatywnych skutków w Êrodowisku.
Zabezpieczenie roszczeƒ obok
funkcji kompensacyjnej pe∏ni równie˝ funkcj´ ochronnà, zabezpieczajàc Skarb Paƒstwa (SP) przed
ewentualnà niewyp∏acalnoÊcià sprawcy szkód w Êrodowisku.
Zabezpieczenie dla
sytuacji nadzwyczajnych
Zabezpieczenie roszczeƒ w gospodarce odpadami nie dotyczy negatywnych skutków w Êrodowisku
podczas normalnego funkcjonowania instalacji lub przedsi´biorstwa.
Powodowanie takich zagro˝eƒ jest
niedopuszczalne w warunkach
normalnego funkcjonowania. Dlatego zabezpieczenie mo˝e byç stosowane na wypadek zagro˝enia, jakie
mo˝e powodowaç niewywiàzywanie si´ przez podmiot z obowiàzków okreÊlonych w pozwoleniu
(lub innych decyzjach) lub mieç
charakter nadzwyczajny, np. z wystàpieniem awarii, zak∏óceƒ itp.)

✔

WA˚NE!

Zabezpieczenie mo˝e byç ustanawiane, je˝eli przemawia za tym szczególnie wa˝ny interes spo∏eczny zwiàzany z ochronà Êrodowiska, a w szczególnoÊci z zagro˝eniem pogorszeniem stanu Êrodowiska w znacznych
rozmiarach.

Organ administracji, nak∏adajàc obowiàzek zabezpieczenia roszczeƒ,
musi nie tylko wykazaç, w czym
przejawia si´ interes spo∏eczny, ale
równie˝ udowodniç, na czym polega jego waga i ˝e jest on zwiàzany
z ochronà Êrodowiska.
OkolicznoÊci warunkujàce wprowadzenie zabezpieczenia zosta∏y
sformu∏owane doÊç ogólnie, za
poÊrednictwem poj´ç nieostrych,
a zatem przy ich ocenie stosunkowo
istotne znaczenie b´dzie mia∏o uznanie organu wydajàcego decyzj´.
UznaniowoÊç, jakà dysponuje organ
ochrony Êrodowiska, jest z jednej
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strony uznaniowoÊcià dzia∏ania –
organ mo˝e, kierujàc si´ swoim uznaniem, ustanowiç taki obowiàzek
w wydawanej decyzji lub mo˝e od
tego odstàpiç. Z drugiej zaÊ strony,
z uwagi na nieostre sformu∏owanie,
jakim w tym przypadku pos∏u˝y∏
si´ ustawodawca, mamy tu do czynienia ze swobodnà ocenà sytuacji
faktycznych warunkujàcych wprowadzenie tego obowiàzku. Organ
we w∏asnym zakresie, kierujàc si´
swojà wiedzà, doÊwiadczeniem,
ocenia, czy zachodzà wy˝ej opisane
okolicznoÊci.
Kiedy ustanawia si´
zabezpieczenie roszczeƒ?
Zabezpieczenie roszczeƒ ustanawia
organ wydajàcy decyzje administracyjne, których treÊcià jest:
1) zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
2) pozwolenie na wytwarzanie
odpadów,
3) zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
4) zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania
lub transportu odpadów.
Ustanowienie zabezpieczenia ma
charakter obowiàzku administracyjno-prawnego, jego ustanowienie
nast´puje bowiem w drodze decyzji
administracyjnej. Jak stanowi jednak
ustawa o odpadach, ma to miejsce
w ramach decyzji, którà majà obowiàzek uzyskaç wytwórcy odpadów
lub podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów. Rozwiàzanie to ma
szczególne znaczenie, ze wzgl´du
na to, ˝e obowiàzek ustanowienia
zabezpieczenia staje si´ integralnà
cz´Êcià decyzji, z której jej adresaci
wywodzà okreÊlone uprawnienia,
w tym w zakresie uzyskania prawa
do podj´cia okreÊlonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2007

Rozstrzygni´cie w przedmiocie
ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ powinno nastàpiç na etapie
podejmowania
rozstrzygni´cia
w sprawie udzielenia pozwolenia,
decyzji, zezwolenia zwiàzanego
z okreÊlonym sposobem gospodarowania odpadami. Jest to autonomiczne rozstrzygni´cie organu
podejmujàcego decyzj´, a wi´c to
do niego nale˝y ocena przes∏anek
ustanowienia zabezpieczenia.
Formy zabezpieczenia
Prawo ochrony Êrodowiska wskazuje na cztery formy zabezpieczenia roszczeƒ:
1) depozyt,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,
4) polisa ubezpieczeniowa.
Ten katalog mo˝liwych form zabezpieczenia jest katalogiem zamkni´tym, tj. ˝adna inna forma zabezpieczenia nie jest dopuszczalna.
Organ musi dokonaç wyboru jednej spoÊród trzech wymienionych
form zabezpieczenia.
Ustawodawca traktuje wymienione
formy zabezpieczenia jako równorz´dne, które w równym stopniu
gwarantujà wyp∏at´ Êrodków w sytuacji nastàpienia okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´ ustanowienia
zabezpieczenia. Organ nie ma prawa
dokonywaç oceny wiarygodnoÊci
zabezpieczenia, o ile zosta∏o udzielone przez legalnie dzia∏ajàcà instytucj´ finansowà.
WysokoÊç zabezpieczenia
Przepisy nie okreÊlajà wysokoÊci
zabezpieczenia. WysokoÊç zabezpieczenia powinna odzwierciedlaç
zakres potencjalnych negatywnych
skutków w Êrodowisku, które mogà
si´ pojawiç w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià. Mo˝na przyjàç, ˝e podstawà wyceny ryzyka
nastàpienia tych skutków powinien
byç szacunkowy koszt przeprowawww.dashofer.pl
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dzenia dzia∏aƒ sanacyjnych, przywracajàcych Êrodowisko do stanu
poprzedniego.

cego o zwrot nak∏adów poniesionych
w zwiàzku z naprawieniem szkody.
Zwrot zabezpieczenia

Ustanowione zabezpieczenie nie
ogranicza zakresu odpowiedzialnoÊci, którà wyra˝a zasada zanieczyszczajàcy p∏aci, a jedynie ma u∏atwiç
organom administracji egzekwowanie niektórych obowiàzków podmiotów korzystajàcych ze Êrodowiska. Je˝eli zatem wartoÊç ustanowionego zabezpieczenia nie pokryje
kosztów wszystkich koniecznych
dzia∏aƒ, organ administracji b´dzie
móg∏ wystàpiç do zanieczyszczajà-

Zwrot ustanowionego zabezpieczenia nast´puje po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci. Zwolnienie zabezpieczenia
nast´puje w formie decyzji administracyjnej. Je˝eli nie usuni´to
negatywnych skutków w Êrodowisku,
organ wydaje odr´bnà decyzj´
o przeznaczeniu na ich usuni´cie
zabezpieczenia w wysokoÊci niezb´dnej do usuni´cia skutków.

Po wydaniu decyzji o wygaÊni´ciu,
cofni´ciu lub ograniczeniu pozwolenia, je˝eli prowadzàcy sk∏adowisko usunà∏ negatywne skutki
w Êrodowisku powsta∏e w wyniku
prowadzonej dzia∏alnoÊci lub skutki
takie nie wystàpi∏y, organ w∏aÊciwy
orzeka na wniosek prowadzàcego
sk∏adowisko o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.
■

§

Micha∏ Kuliƒski
Aplikant adwokacki

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

Finanse
Monitoring wielkoÊci emisji
Powodzenie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami oraz
osiàgania za∏o˝onych celów w zakresie redukcji emisji zale˝y od
szczelnego i wiarygodnego systemu monitorowania faktycznej
wielkoÊci emisji. Dlatego prowadzàcy instalacj´, któremu przyznano uprawnienia do emisji, jest
zobowiàzany do monitorowania wielkoÊci emisji i rozliczania
uprawnieƒ.

Rozliczenia uprawnieƒ do emisji
dokonuje si´ na podstawie rocznego raportu sporzàdzanego na
dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego (art. 40).
Sposób monitorowania
wielkoÊci emisji
Minister Ârodowiska, w drodze
rozporzàdzenia z dnia 12 stycznia
2006 r., okreÊli∏ sposób monitorowania wielkoÊci emisji substancji
obj´tych wspólnotowym systemem
handlu uprawnieniami do emisji
(Dz.U. z 2006 Nr 16, poz. 124). Do
dnia 22 marca 2006 r. minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska nie
okreÊli∏ zaÊ sposobu monitorowa-
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nia wielkoÊci emisji obj´tych krajowym systemem.
W rozporzàdzeniu dotyczàcym
monitorowania emisji substancji
obj´tych systemem wspólnotowym
Minister Ârodowiska okreÊli∏:
1) sposób monitorowania wielkoÊci emisji;
2) cz´stotliwoÊç przekazywania
danych dotyczàcych monitorowanych wielkoÊci emisji;
3) zakres informacji zawartych
w rocznym raporcie;
4) form´ i uk∏ad rocznego raportu;
5) sposób weryfikacji rocznych
raportów.
Wed∏ug tego rozporzàdzenia monitoruje si´ ca∏kowità wielkoÊç emisji
CO2 z instalacji z podzia∏em na:
1) emisje powstajàce w warunkach
normalnej eksploatacji instalacji,
2) emisje powstajàce w warunkach odbiegajàcych od normalnych, w∏àcznie z rozruchem
i zamykaniem instalacji lub
poszczególnych êróde∏ wchodzàcych w sk∏ad instalacji oraz
sytuacjami awaryjnymi, wyst´pujàce w danym okresie rozliczeniowym.

Ogólny sposób monitorowania wielkoÊci emisji CO2 dla wszystkich
rodzajów instalacji obj´tych systemem handlu uprawnieniami do
emisji jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia. W kolejnych za∏àcznikach (od 2 do 11)
do rozporzàdzenia okreÊlony jest
szczegó∏owy sposób monitorowania emisji CO2 z poszczególnych
procesów lub rodzajów instalacji z:
1) procesów spalania paliw;
2) rafinerii ropy naftowej;
3) pieców koksowniczych;
4) instalacji pra˝enia i spiekania
rud metali, w tym rudy siarczkowej;
5) instalacji do pierwotnego lub
wtórnego wytopu surówki ˝elaza lub stali surowej, w tym do
ciàg∏ego odlewania stali;
6) instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach
obrotowych;
7) instalacji do produkcji wapna;
8) instalacji do produkcji szk∏a,
w tym w∏ókna szklanego;
9) instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocà
wypalania;
10) instalacji do produkcji papieru
lub tektury.
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W za∏àczniku nr 12 do tego rozporzàdzenia okreÊlono zakres informacji zawartych w rocznym raporcie oraz form´ i uk∏ad rocznego
raportu. Prowadzàcy instalacj´
przekazuje dane dotyczàce monitorowanych wielkoÊci emisji CO2
w rocznym raporcie. Wed∏ug rozporzàdzenia (§ 5 ust. 3) roczny
raport przekazywany jest w formie
pisemnej i elektronicznej za poÊrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
Weryfikacja rocznego
raportu
Roczny raport podlega weryfikacji
przez uprawnionych audytorów lub
wojewódzkich inspektorów ochrony Êrodowiska w zakresie zgodnoÊci informacji zawartych w raporcie ze stanem faktycznym (art. 42).

?

Weryfikacja rocznego raportu
polega w szczególnoÊci na:
1) zestawieniu informacji o:
– ka˝dym rodzaju instalacji,
– êród∏ach emisji z danej instalacji,
– urzàdzeniach pomiarowych
stosowanych do celów monitorowania,
– okreÊlonym zestawie danych;
2) sprawdzeniu, czy prowadzàcy
instalacj´ zastosowa∏ metodyk´
monitorowania zgodnà z procedurà zatwierdzonà przez
organ w∏aÊciwy w zezwoleniu;
3) sprawdzeniu, czy zastosowanie
metodyki monitorowania okreÊlonej w zezwoleniu umo˝liwi∏o osiàgni´cie poziomu dok∏adnoÊci zgodnego z poziomami dok∏adnoÊci okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu.

Ârodowiska z dnia 12 stycznia
2006 r. (Dz.U. z 2006 Nr 16, poz.
124).
SprawozdawczoÊç
Koszty weryfikacji rocznego raportu ponoszone sà przez prowadzàcego instalacj´ (art. 44).
Zweryfikowany przez uprawnione
podmioty roczny raport prowadzàcy instalacj´ przedk∏ada organowi w∏aÊciwemu do wydania zezwolenia oraz Krajowemu Administratorowi, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku. Na podstawie zweryfikowanego rocznego
raportu liczba uprawnieƒ do emisji
odpowiadajàca rzeczywistej wielkoÊci emisji z instalacji w danym
roku ulega umorzeniu (art. 45
i art. 46).
■

Sposób weryfikacji rocznych raportów jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 13 do rozporzàdzenia Ministra

Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Czy z funduszy gruntów rolnych mo˝na uzyskaç Êrodki na realizacj´ inwestycji w ochronie Êrodowiska?

Fundusze terenowe ochrony gruntów rolnych nie sà w zasadzie przeznaczone na finansowanie ochrony
Êrodowiska.
Majà one na celu finansowanie
ochrony, rekultywacji i poprawy
jakoÊci gruntów rolnych oraz przeznaczane sà na wyp∏aty odszkodowaƒ, majàcych bezpoÊredni zwià-

zek z ochronà gruntów rolnych
i leÊnych.
Jednak cz´Êç celów, stawianych terenowym funduszom ochrony gruntów rolnych, pokrywa si´ z celami
ochrony Êrodowiska, stàd mo˝liwe
jest wykorzystanie Êrodków z terenowego funduszu ochrony gruntów
rolnych np. na budow´ i renowacj´

zbiorników wodnych, s∏u˝àcych
ma∏ej retencji. Na pozosta∏e mo˝liwoÊci wykorzystania funduszy wskazuje art. 25 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78,
z póên. zm.).
■
Redakcja

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska
WYDAWCA: Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel.: (+48 22) 559 36 01 ~ 05, 559 36 33, faks: 829-27-00, 829-27-27
Redaktor odpowiedzialny: Katarzyna Lubecka-Figiel, lubecka@dashofer.pl, www.dashofer.pl
Redakcja i korekta techniczna: Jolanta Stypu∏kowska. Sk∏ad: Dariusz Ziach. Druk: Semafic, Warszawa
Prenumerata: kwartalna 65 z∏ + 22% VAT, roczna 231,40 z∏ (10% taniej) + 22% VAT.
Wp∏aty kierowaç na rachunek: Verlag Dashofer Sp. z o.o. Bank Handlowy S.A., nr 90-10301508-0000000800916003.
Redakcja odpowiada na ∏amach gazety na wybrane pytania Czytelników przes∏ane faksem lub pocztà.
© 2006 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Verlag Dashofer. Wszystkie prawa zastrze˝one.
Przedruk w ca∏oÊci lub we fragmentach i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione.
Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje.

16

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2007

www.dashofer.pl

