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Od 1 paêdziernika 2009 roku obowiàzuje Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 2 wrzeÊnia
2009 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏aty rejestrowej oraz op∏aty
rocznej (Dz.U. Nr 149, poz. 1209).

TreÊç rozporzàdzenia
Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç
stawek op∏aty rejestrowej oraz op∏aty
rocznej zgodnie z art. 20 ust. 8
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
roku o bateriach i akumulatorach
(Dz.U. Nr 79, poz. 666).
Op∏ata rejestrowa
Ustawa o bateriach i akumulatorach
nak∏ada na wprowadzajàcego baterie
lub akumulatory oraz prowadzàcego
zak∏ad przetwarzania zu˝ytych baterii
i akumulatorów obowiàzek wpisu
do rejestru prowadzonego przez
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Wpis do rejestru podlega
wesz∏y w ˝ycie oraz b´dàcych na etapie
projektu.

Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce
paêdziernikowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy Paƒstwa
o zmianach prawnych, które mia∏y
miejsce od poczàtku paêdziernika,
w tym o aktach prawnych, które ju˝

www.dashofer.pl

www.dashofer.pl

W poradach prawnych podj´ta zosta∏a
tematyka podwy˝szonych op∏at Êrodowiskowych oraz kosztów raportów
rocznych przygotowywanych przez
prowadzàcych instalacj´.
W temacie numeru omówiony zosta∏
projekt nowej ustawy dotyczàcej bilansowania i rozliczania dwutlenku
siarki i tlenków azotu, która okreÊla
m.in. zasady bilansowania emisji, oraz
obowiàzki operatorów êróde∏ spalania.

op∏acie rejestrowej, wnoszonej na
rachunek GIOÂ.
Op∏ata roczna
Obowiàzek wnoszenia op∏aty rocznej równie˝ wynika z Ustawy o bateriach i akumulatorach. Op∏ata roczna
powinna zostaç uiszczona do koƒca
lutego ka˝dego roku.
WysokoÊç stawek
WysokoÊç stawek zarówno op∏aty
rejestrowej, jak i rocznej zale˝y od
wielkoÊci obrotów netto ze sprzeda˝y
baterii i akumulatorów, osiàganych
przez wprowadzajàcych baterie lub
akumulatory w poprzednim roku
obrotowym oraz rodzaju przedsi´biorstwa.
Rozporzàdzenie ró˝nicuje stawki dla
mikroprzedsi´biorców. W zwiàzku
z tym przyj´te zosta∏y trzy progi
wysokoÊci obrotów netto ze sprzeW dziale finanse znajdà Paƒstwo
aktualne informacje na temat wsparcia finansowego na inwestycje Êrodowiskowe.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Szcz´sna
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: anna.szczesna@dashofer.pl
tel. (0-22) 559 36 33
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Tabela 1. WysokoÊç stawek op∏aty rejestrowej oraz op∏aty rocznej (za∏àcznik do Rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 2 wrzeÊnia 2009 r.)

Lp.

Roczny obrót netto wprowadzajàcego
baterie lub akumulatory

Stawki op∏aty rejestrowej oraz op∏aty
rocznej [z∏]
dla
przedsi´biorców

dla pozosta∏ych
przedsi´biorców

1

do 500 000 z∏

50

250

2

powy˝ej 500 000 do 5 000 000 z∏

100

500

3

powy˝ej 5 000 000 z∏

200

1 000

da˝y baterii i akumulatorów oraz
okreÊlone zosta∏y w stosunku do
nich stawki op∏at. WysokoÊç stawek
przedstawiona zosta∏a w tabeli 1.
Zwolnienie z op∏aty
rejestrowej
Ustawa przewiduje mo˝liwoÊç zwolnienia z op∏aty rejestrowej wnoszonej na konto GIOÂ przedsi´biorców,
którzy w momencie sk∏adania wnio-

sku o wpis do rejestru potwierdzili
swój dobrowolny udzia∏ w systemie
ekozarzàdzania i audytu (EMAS).
Zwolnienie z op∏aty
rocznej
Zgodnie z ustawà z op∏aty rocznej
zwolnieni sà przedsi´biorcy, którzy
sà jednoczeÊnie wprowadzajàcymi
sprz´t elektryczny i elektroniczny
oraz sà ju˝ zarejestrowani w GIOÂ,

a tym samym posiadajà numer
rejestrowy. Warunkiem zwolnienia
jest przed∏o˝enie informacji o numerze rejestrowym nadanym zgodnie
z przepisami o zu˝ytym sprz´cie
elektrycznym i elektronicznym.
Zwolnieni z obowiàzku uiszczenia
op∏aty rocznej sà tak˝e przedsi´biorcy, którzy w danym roku dokonali op∏aty rejestrowej.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Udzielanie pomocy publicznej na inwestycje ochrony Êrodowiska
– nowe rozporzàdzenia
Z dniem 1 paêdziernika 2009
roku wesz∏y w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
28 wrzeÊnia 2009 r., które zmieniajà rozporzàdzenia w sprawie
udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia, b´dàce inwestycjami z zakresu ochrony Êrodo-

wiska (Dz.U. Nr 162, poz. 1294-1298).

Zmienione zosta∏y nast´pujàce rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska:
➢ z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej

na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi redukcji emisji
ze êróde∏ spalania paliw (Dz.U.
Nr 209, poz. 1517);
➢ z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
przedsi´wzi´cia, b´dàce inwes-

NASI STALI EKSPERCI:
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tycjami zwiàzanymi z odnawialnymi êród∏ami energii (Dz.U.
Nr 14, poz. 89);
➢ z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
przedsi´wzi´cia, b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi zastosowaniu technologii zapewniajàcych
czystszà i energooszcz´dnà produkcj´ oraz oszcz´dzanie surowców (Dz.U. Nr 61, poz. 385);
➢ z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej na
przedsi´wzi´cia s∏u˝àce ograniczeniu emisji lotnych zwiàzków
organicznych (Dz.U. Nr 62, poz.
392);
➢ z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
udzielania pomocy publicznej
na przedsi´wzi´cia, b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi poprawie
jakoÊci paliw i technologii silnikowych (Dz.U. Nr 89, poz. 547).

tycji zwiàzanych z odnawialnymi
êród∏ami energii oraz s∏u˝àcych
redukcji emisji ze êróde∏ spalania
paliw, przyj´to, i˝ pomoc mo˝e byç
przeznaczona na dostosowanie
przedsi´biorstw do unijnych standardów ochrony Êrodowiska, pod
warunkiem zakoƒczenia inwestycji
nie póêniej ni˝ rok przed dniem ich
wejÊcia w ˝ycie.
Inwestycje referencyjne
Dodatkowo dla przedsi´biorców,
nieb´dàcych mikroprzedsi´biorcami oraz ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorcami, pomoc mo˝e zostaç
udzielona równie˝ w przypadku,
gdy z dokumentacji wynika, i˝ dane
przedsi´wzi´cie bez pomocy publicznej nie mia∏oby szans na realizacj´.
W szczególnoÊci, gdy inwestycja:
➢ referencyjna (bez pomocy) jest
wiarygodna;
➢ nie mo˝e zostaç zrealizowana
bez pomocy, gdy˝ nie jest wystarczajàco rentowna.

Warunki udzielania
pomocy publicznej

Zmieniona stopa dyskonta

Dzi´ki nowelizacji w powy˝szych
rozporzàdzeniach doprecyzowany
zosta∏ termin z∏o˝enia wniosku
o udzielenie pomocy. Wniosek powinien zostaç z∏o˝ony przed dniem
rozpocz´cia inwestycji, czyli przed
rozpocz´ciem robót budowlanych
lub zaciàgni´ciem zobowiàzania do
zamówienia urzàdzeƒ lub robót
budowlanych. Ponadto dla wszystkich przedsi´wzi´ç, oprócz inwes-

Do tej pory wartoÊç kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych korzyÊci
dyskontowana by∏a z zastosowaniem stopy dyskonta równej stopie
referencyjnej, ustalanej przez Komisj´ Europejskà. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dyskonto b´dzie
dokonywane z zastosowaniem stopy
dyskonta równej stopie bazowej,
powi´kszonej o 100 punktów bazowych. Tak jak poprzednio, stopa dys-

konta b´dzie opublikowana w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.
IntensywnoÊç pomocy
W obowiàzujàcych dotàd rozporzàdzeniach wielkoÊç pomocy okreÊlana by∏a wed∏ug pu∏apów pomocy
regionalnej zawartych w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 1 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej (Dz.U. z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r.). Wed∏ug rozporzàdzeƒ zmieniajàcych intensywnoÊç
pomocy nadal obliczana jest jako
stosunek ekwiwalentu dotacji do kosztów kwalifikowanych. Niemniej jednak zmienione zosta∏y progi, których
obliczona intensywnoÊç pomocy nie
mo˝e przekraczaç. Sà one zró˝nicowane dla poszczególnych inwestycji.
Zniesiono tak˝e wyjàtki dla inwestycji realizowanych na obszarze
nale˝àcym do Poznania i Krakowa.
Dodatkowo zgodnie z wprowadzonymi zmianami intensywnoÊç pomocy mo˝e zostaç podwy˝szona o:
➢ 10 pkt procentowych – dla Êredniego przedsi´biorcy;
➢ 20 pkt procentowych – dla ma∏ego
przedsi´biorcy oraz mikroprzedsiebiorcy.
Zmiana progu notyfikacji
Obecnie, je˝eli ca∏kowita pomoc
udzielana na inwestycj´ przekracza
7 500 000 euro, podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nowa Ustawa o finansach publicznych oraz nowelizacja Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska
24 wrzeÊnia 2009 roku zosta∏a
og∏oszona Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 roku – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).
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Sà to dwie ustawy wprowadzajàce
reform´ finansów publicznych.

Na temat nowej Ustawy o finansach
publicznych oraz zawartych w niej
uregulowaƒ pisaliÊmy w poprzednim numerze miesi´cznika Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska

w kontekÊcie zmian, które wprowadza w zakresie funkcjonowania
funduszy ochrony Êrodowiska.
Istotna jest informacja, i˝ wi´kszoÊç
zasadniczych cz´Êci powo∏anych
ustaw wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 roku, w terminie i na
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Prawo ochrony Êrodowiska

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
do nowych przepisów. Rzàd przygotowa∏ projekt Ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska,
która zosta∏a uchwalona przez Sejm
2 paêdziernika 2009 r.

ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich
w instytucje b´dàce osobami prawnymi. Likwidacji ulegnà natomiast
powiatowe i gminne fundusze
ochrony Êrodowiska.
■

W zwiàzku z og∏oszeniem nowej
Ustawy o finansach publicznych
konieczne sta∏o si´ dostosowanie

Nowelizacja Ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska zak∏ada przekszta∏cenie Narodowego Funduszu Ochro-

Redakcja

zasadach okreÊlonych w Ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych.

AktualnoÊci
Op∏aty za odbiór odpadów mogà wzrosnàç
Pod koniec wrzeÊnia odby∏o si´
posiedzenie Komisji Infrastruktury,
Ochrony Ârodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeÊnictwa oraz Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którego tematem by∏ stan
gospodarki odpadami w Polsce.

Tematyka obrad
Podczas posiedzenia dyskutowano
g∏ównie o gospodarce odpadami
komunalnymi, przedstawiona zosta∏a
informacja rzàdu na temat stanu
przygotowaƒ do nowelizacji Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku

w gminach oraz zamykania sk∏adowisk odpadów niespe∏niajàcych
wymagaƒ.
Coraz dro˝szy wywóz
odpadów
Pos∏owie orzekli, i˝ prace prowadzone w celu poprawy polskiego
systemu gospodarki odpadami sà
niewystarczajàce oraz opóênione.
Ich zdaniem w ostatnich latach,
które powinny byç przeznaczone na
wype∏nienie zobowiàzaƒ unijnych,
brakowa∏o dzia∏aƒ zmierzajàcych
w kierunku poprawy systemu.

W rezultacie Polska nie jest w stanie wype∏niç zobowiàzaƒ unijnych,
zwiàzanych z ograniczeniem liczby
sk∏adowanych odpadów, ulegajàcych
biodegradacji. Pos∏owie doszli do
wniosku, i˝ opóênienia legislacyjne
oraz brak dzia∏ania doprowadzà do
sankcji finansowych ze strony Unii
Europejskiej.
Wysokie kary pieni´˝ne w konsekwencji doprowadzà do wzrostu cen
za odbiór odpadów, który bezpoÊrednio dotknie indywidualne gospodarstwa domowe.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Nowe projekty aktów prawnych
Na stronie internetowej Ministerstwa Ârodowiska zosta∏y zamieszczone projekty nast´pujàcych aktów
prawnych:
1. Projekt Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie wysokoÊci stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu na
rok 2010.

Art. 291 ust. 2 Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska stanowi, i˝
wysokoÊci stawek kar na nast´pny
rok za przekroczenie warunków
wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego ha∏asu zostajà og∏oszone przez ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska w terminie do
31 paêdziernika ka˝dego roku.

op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie
zieleni na rok 2010.
Nowe stawki op∏at równie˝ zostanà
og∏oszone do 31 paêdziernika br.
zgodnie z art. 85 ust. 8 oraz art. 89
ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).
■
Redakcja

2. Projekt Obwieszczenia Ministra
Ârodowiska w sprawie stawek

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: anna.szczesna@dashofer.pl
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Porady prawne
Op∏ata podwy˝szona za korzystanie ze Êrodowiska
Na ∏amach naszego pisma problematyka dotyczàca op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska by∏a
poruszna wielokrotnie, jednak
warto przyjrzeç si´ bli˝ej szczególnemu rodzajowi op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, którym jest
op∏ata podwy˝szona. Op∏ata ta
jest swego rodzaju op∏atà „karnà”,
dlatego nale˝y zwróciç na nià
szczególnà uwag´ podmiotom
korzystajàcym ze Êrodowiska.

Regulacja prawna

dach (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r.
Nr 39, poz. 251 ze zmianami) naliczenie op∏aty podwy˝szonej za korzystanie ze Êrodowiska jest mo˝liwe
w przypadku braku:
➢ pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub py∏ów do powietrza,
➢ pozwolenia na wprowadzanie
Êcieków,
➢ decyzji na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarowania odpadami: zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska
i okreÊlajàcej sposób i miejsce
magazynowania odpadów.

Op∏ata podwy˝szona za korzystanie ze Êrodowiska ustanowiona jest
w przepisie art. 276 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami), dalej zwanej „Prawem
ochrony Êrodowiska”.

OkolicznoÊcià decydujàcà o zastosowaniu op∏aty podwy˝szonej jest
dzia∏anie bez wymaganej decyzji administracyjnej, a nie dzia∏anie z naruszeniem warunków posiadanej decyzji,
kiedy wymierza si´ kar´ pieni´˝nà.

Zgodnie z przepisem art. 276 ust. 1
Prawa ochrony Êrodowiska podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska bez
uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi op∏at´
podwy˝szonà za korzystanie ze
Êrodowiska.

Podwy˝szenie op∏at nale˝nych od
podmiotów dzia∏ajàcych bez wymaganej decyzji ma na celu stworzenie
pieni´˝nego impulsu do podj´cia
przez te podmioty dzia∏aƒ zmierzajàcych do zalegalizowania korzystania ze Êrodowiska.

Co to jest op∏ata
podwy˝szona?

Nale˝y w tym miejscu odró˝niç
dwie sytuacje, a mianowicie:
1) sytuacj´, gdy podmiot nie posiada decyzji i nie z∏o˝y∏ wniosku
o jej wydanie oraz
2) sytuacj´, gdy podmiot nie posiada ostatecznej decyzji, ale:
a) z∏o˝y∏ wniosek o wydanie
decyzji albo
b) posiada decyzj´ nieostatecznà.

Instrument podwy˝szonej op∏aty za
korzystanie jest kwalifikowanà,
szczególnà formà op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska, obowiàzujàcà
w przypadku korzystania ze Êrodowiska bez posiadania wymaganej
prawem decyzji i jak ju˝ sygnalizowano na wst´pie, mo˝na jà traktowaç
jako pewnego rodzaju op∏at´ „karnà”.
Kiedy mo˝na naliczyç
op∏at´ podwy˝szonà?
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony
Êrodowiska oraz przepisami Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpawww.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Sytuacja, gdy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie posiada w∏aÊciwej decyzji i nie z∏o˝y∏ wniosku
o jej wydanie nie pozostawia wàtpliwoÊci co do tego, ˝e podmiot ma
obowiàzek p∏acenia op∏at podwy˝szonych.

Natomiast przypadki, gdy podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska nie
posiada ostatecznej decyzji, jednak
z∏o˝y∏ wniosek o wydanie decyzji
albo posiada decyzj´ nieostatecznà
zasadniczo ró˝nià si´ od sytuacji,
gdy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska nie posiada w∏aÊciwej
decyzji i nie z∏o˝y∏ wniosku o jej
wydanie, poniewa˝ podmiot ten
do∏o˝y∏ nale˝ytej starannoÊci, aby
korzystaç ze Êrodowiska na podstawie wymaganej decyzji, ale z przyczyn od niego niezale˝nych jeszcze
jej nie otrzyma∏.
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze przedmiotu
uzasadniony wydaje si´ poglàd, ˝eby
w takim przypadku nie naliczaç
op∏at podwy˝szonych, poniewa˝
k∏óci∏oby si´ to z zasadami paƒstwa
prawa, a o ponoszeniu przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska
op∏aty podwy˝szonej decydowa∏aby
sprawnoÊç dzia∏ania administracji.
W tym miejscu nale˝y powo∏aç dostarczajàcy argumentów popierajàcych powy˝sze stanowisko, zw∏aszcza wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 25 lutego 1999 r.
(sygn. akt IV S.A. 418/97), który
uchyli∏ decyzj´ o podwy˝szonej
op∏acie wymierzonej podmiotowi
nieposiadajàcemu decyzji o dopuszczalnej emisji, mimo z∏o˝enia w terminie wniosku o jej wydanie.
Naczelny Sàd Administracyjny
uzna∏, i˝ zastosowanie podwy˝szonej op∏aty by∏oby sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami paƒstwa
prawa.
Wzajemny stosunek
op∏at i kar
Wzajemny stosunek op∏at i kar uregulowany jest czytelnie w przepisie
art. 296 ust. 2 Prawa ochrony Êro-
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dowiska, zgodnie z którym w razie
korzystania ze Êrodowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków okreÊlonych w pozwoleniu lub
innej decyzji, podmiot korzystajàcy
ze Êrodowiska ponosi, oprócz op∏aty,
administracyjnà kar´ pieni´˝nà.

✔

WA˚NE!

W polskim porzàdku prawnym jest
zasada obowiàzkowego ponoszenia
op∏aty w przypadku p∏acenia kary
pieni´˝nej, a podmiot, któremu wymierzono kar´ pieni´˝nà za korzystanie ze Êrodowiska w sposób niezgodny z warunkami decyzji okreÊlajàcej to korzystanie, p∏aci i kar´ i op∏at´.

WysokoÊç op∏aty
podwy˝szonej
Przepis art. 292 Prawa ochrony Êrodowiska stanowi, i˝ w przypadku
braku wymaganego pozwolenia,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone
o 500% za:
➢ wprowadzanie do powietrza
gazów lub py∏ów,
➢ pobór wód lub wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi.
Zgodnie z przepisem art. 293 Prawa
ochrony Êrodowiska z kolei:
➢ za sk∏adowanie odpadów bez
uzyskania decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska odpadów podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi,
co do zasady, op∏aty podwy˝szone w wysokoÊci 0,05 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
za ka˝dà dob´ sk∏adowania,
➢ magazynowanie odpadów bez
wymaganej decyzji okreÊlajàcej

sposób i miejsce magazynowania traktuje si´, co do zasady,
jako sk∏adowanie odpadów bez
wymaganej decyzji zatwierdzajàcej instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska,
➢ za sk∏adowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone
w wysokoÊci 0,1 jednostkowej
stawki op∏aty za umieszczenie
odpadów na sk∏adowisku za
ka˝dà dob´ sk∏adowania,
➢ w przypadku pozbycia si´ odpadów: nad brzegami zbiorników
wodnych, a zw∏aszcza w strefach ochronnych uj´ç wód i na
terenach wyp∏ywu wód z warstw
wodonoÊnych, na terenach parków narodowych i rezerwatów
przyrody, na terenach leÊnych
albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone w wysokoÊci 0,15 jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
za ka˝dà dob´ sk∏adowania,
➢ podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska w przypadku pozbycia si´
odpadów do Êródlàdowych wód
powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewn´trznych lub wód morza terytorialnego ponosi op∏at´ podwy˝szonà
w wysokoÊci 100-krotnej jednostkowej stawki op∏aty za umieszczenie odpadów na sk∏adowisku.

✔

wania odpadów, co jest typowe dla
naliczania tego rodzaju op∏aty.

Najwy˝szà stawk´ op∏at podwy˝szonych stosuje si´ w przypadku
pozbycia si´ odpadów w miejscach
cennych pod wzgl´dem przyrodniczym lub o szczególnej wra˝liwoÊci
ekologicznej.
Ustawodawca wymienia brzegi
zbiorników wodnych, strefy ochronne
uj´ç wód i tereny wyp∏ywu wód
z warstw wodonoÊnych. Stawki
podwy˝szonej 0,15 nie stosuje si´
w przypadku umieszczania odpadów
na brzegach rzek, strug, strumieni
oraz innych wód p∏ynàcych w sposób ciàg∏y lub okresowy, naturalnymi korytami, gdy˝ sà to „cieki
naturalne”, a nie zbiorniki wodne.
Ponadto szeroki zakres przedmiotowy obowiàzywania podwy˝szonej stawki op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska, wynoszàcej a˝ stukrotnoÊç jednostkowej stawki op∏aty,
obejmuje sytuacje, gdy pozbywanie si´ odpadów nast´puje do Êródlàdowych wód powierzchniowych
i poziemnych, morskich wód wewn´trznych lub morza terytorialnego.
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

–

WA˚NE!

WysokoÊç op∏aty podwy˝szonej zale˝y
tak˝e od iloÊci i rodzaju sk∏adowanych opadów oraz od czasu sk∏ado-

–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami).
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 25 lutego 1999 r.
(sygn. akt IV S.A. 418/97).

Porady prawne
Warunki i sposób ustalania kosztów weryfikacji raportów rocznych
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.
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Nr 281, poz. 2784 ze zmianami),
która obowiàzuje od 1 stycznia
2005 roku, okreÊla zasady funkcjonowania systemu handlu
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uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji. Jego celem jest
ograniczenie tych emisji w spo-
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sób op∏acalny i ekonomicznie
efektywny.

Zgodnie z ustawà prowadzàcy
instalacj´, któremu przyznano uprawnienia do emisji, jest zobowiàzany
do monitorowania wielkoÊci emisji
i rozliczania uprawnieƒ, a rozliczenia uprawnieƒ do emisji dokonuje
si´ na podstawie rocznego raportu
sporzàdzanego na dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedniego.
Warunki i sposób ustalania kosztów weryfikacji raportów rocznych
okreÊlony zosta∏ w Rozporzàdzeniu
Ministra Ârodowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków
i sposobu ustalania kosztów weryfikacji raportów rocznych (Dz.U.
Nr 71, poz. 496), dalej zwane „rozporzàdzeniem”.
Podstawowe poj´cia
Ustawa o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie definiowania istotnych dla
problematyki kosztów weryfikacji
raportów rocznych poj´ç (w szczególnoÊci takich, jak emisja czy
instalacja) odsy∏a do Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), dalej zwanej „Prawem ochrony
Êrodowiska”.
Jako emisj´ Prawo ochrony Êrodowiska rozumie wprowadzane bezpoÊrednio lub poÊrednio, w wyniku
dzia∏alnoÊci cz∏owieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi substancje
bàdê energie, takie jak ciep∏o, ha∏as,
wibracje lub pola elektromagnetyczne.
Natomiast przez poj´cie instalacji,
zgodnie z przepisami Prawa ochrony Êrodowiska, nale˝y rozumieç:
➢ stacjonarne urzàdzenie techniczne,
➢ zespó∏ stacjonarnych urzàdzeƒ
technicznych powiàzanych techwww.dashofer.pl

nologicznie, do których tytu∏em
prawnym dysponuje ten sam
podmiot i po∏o˝onych na terenie
jednego zak∏adu,
budowle,
nieb´dàce urzàdzeniami
➢
technicznymi ani ich zespo∏ami,
których eksploatacja mo˝e spowodowaç emisj´.

✔

Zgodnie z rozporzàdzeniem, koszty ponoszone w zwiàzku z prowadzeniem weryfikacji rocznych
raportów obliczane sà wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

WA˚NE!

Istotnà zmianà instalacji jest taka
zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która mo˝e
powodowaç znaczàce zwi´kszenie
negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Kto ponosi koszty
weryfikacji raportów
rocznych?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Ârodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 44, poz. 287, ze zmianami) koszty pobierania próbek
oraz wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagaƒ ochrony
Êrodowiska, ponoszà jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których dzia∏alnoÊç jest êród∏em naruszania tych wymagaƒ.

✔

nie, okreÊlajàce sposób weryfikacji
kosztów raportów rocznych.

WA˚NE!

WysokoÊç kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów
i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagaƒ ochrony
Êrodowiska, ustala w drodze decyzji
organ Inspekcji Ochrony Ârodowiska,
stwierdzajàcy naruszenie wymagaƒ
ochrony Êrodowiska.

Koszty weryfikacji raportów rocznych ponosi prowadzàcy instalacj´,
któremu przyznano uprawnienia do
emisji.
Rozporzàdzenie
W celu realizacji potrzeby zapewnienia proporcjonalnoÊci kosztów
w szczególnoÊci wydane zosta∏o
wspominane powy˝ej rozporzàdze-

WR
K = B × ——
WP
gdzie:
K – oznacza koszty weryfikacji
rocznego raportu,
B – oznacza wysokoÊç bazowej
stawki kosztów dla danego
rodzaju instalacji,
WR – oznacza maksymalnà teoretycznà (mo˝liwà teoretycznie do osiàgni´cia) wielkoÊç
parametru charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w danej instalacji,
WP – oznacza progowà wielkoÊç
parametru charakteryzujàcego
skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji danego rodzaju.
WysokoÊç bazowych stawek kosztów
(B) oraz progowe wielkoÊci parametrów charakteryzujàcych skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w instalacji
(WP), o których mowa powy˝ej sà
okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

✔

WA˚NE!

WielkoÊç wskaênika WR wyra˝a si´
w takich samych jednostkach, jak wielkoÊç wskaênika WP.

W tym miejscu nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´, ˝e je˝eli:
➢ na terenie zak∏adu jest po∏o˝ona
wi´cej ni˝ jedna instalacja tego
samego rodzaju, to wskaênik WR
okreÊla si´ jako sum´ maksymalnych teoretycznych wielkoÊci
parametrów charakteryzujàcych
skal´ dzia∏alnoÊci poszczególnych instalacji,
➢ roczny raport obejmuje instalacje
ró˝nego rodzaju zlokalizowane na
terenie jednego zak∏adu, koszty
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weryfikacji rocznego raportu
ustala si´ jako sum´ kosztów dla
poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych wed∏ug powy˝szego wzoru,
➢ obliczona wysokoÊç kosztów
weryfikacji rocznego raportu jest
mniejsza ni˝ 240 z∏, to koszty
weryfikacji rocznego raportu
ustala si´ w wysokoÊci 240 z∏,
➢ obliczona wysokoÊç kosztów
weryfikacji rocznego raportu jest

!

wy˝sza ni˝ 8 000 z∏, to koszty
weryfikacji rocznego raportu
ustala si´ w wysokoÊci 8 000 z∏.
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

–

–

§

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r.
o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784

–

–

ze zmianami).
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie
warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji raportów rocznych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 71, poz. 496).
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287,
ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami).

Temat numeru

Projekt nowej ustawy dotyczàcej bilansowania i rozliczania
emisji SO2 i NOx
W ostatnim czasie na stronie internetowej Ministerstwa Ârodowiska mogliÊmy zapoznaç si´
z projektem Ustawy o systemie
bilansowania i rozliczania wielkoÊci emisji dwutlenku siarki (SO2)
i tlenków azotu (NOx) dla du˝ych
êróde∏ spalania.

Ustawa okreÊla zasady funkcjonowania systemu bilansowania i rozliczania wielkoÊci emisji dwutlenku
siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx)
dla du˝ych êróde∏ spalania (du˝e
êród∏o spalania to stacjonarne urzàdzenie techniczne, w którym nast´puje proces spalania paliw w celu
wytworzenia energii, o nominalnej
mocy cieplnej, rozumianej jako iloÊç
energii wprowadzanej w paliwie
w jednostce czasu przy nominalnym obcià˝eniu, nie mniejszej ni˝
50 MWt).
Cel wprowadzenia nowej
ustawy
Projektowana ustawa:
➢ umo˝liwi z∏agodzenie skutków
ograniczenia emisji do wymaganego pu∏apu poprzez wprowadzenie ekonomicznego systemu,
podobnego do handlu emisjami,
➢ umo˝liwi roz∏o˝enie skutków
cenowych na d∏u˝szy okres (do
roku 2020), ∏agodzàc tym samym
ucià˝liwoÊci zwiàzane ze wzros-
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➢

➢

➢

➢

tem cen energii elektrycznej
i ciep∏a dla obywateli i przedsi´biorstw,
stworzy zach´t´ finansowà do
maksymalnego ograniczania
emisji wsz´dzie tam, gdzie jest
to mo˝liwe,
umo˝liwi czasowe odsuni´cie
koniecznoÊci wprowadzenia zaostrzonych wymagaƒ, dajàc czas
na modernizacje instalacji istniejàcych lub budow´ nowych,
spe∏niajàcych ostrzejsze wymagania ekologiczne,
ograniczy, przez pojawienie si´
kosztów zwiàzanych z koniecznoÊcià zakupu brakujàcych
uprawnieƒ i ponoszeniem op∏at
zast´pczych, produkcj´ w najbardziej emisyjnych instalacjach,
stworzy Êcie˝k´ dojÊcia do planowanych, wynikajàcych z projektowanej dyrektywy o emisjach
przemys∏owych, zaostrzonych
standardów emisji dla instalacji
nowych, przy jednoczesnej zmianie definicji êród∏a (z kot∏a na
komin).

Uregulowania w ustawie
Projekt ustawy obejmuje regulacje
dotyczàce:
➢ zasad funkcjonowania systemu
bilansowania i rozliczania emisji
dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) wprowadzanych

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2009

do powietrza przez du˝e êród∏a
spalania,
➢ obowiàzków operatorów eksploatujàcych du˝e êród∏a spalania,
➢ zadaƒ Krajowego oÊrodka bilansowania i zarzàdzenia emisjami.
Krajowe pu∏apy emisji
Projekt ustawy okreÊla krajowe pu∏apy emisji na lata 2010-2020, stanowiàce Êcie˝k´ dojÊcia przez Polsk´
do pu∏apów emisji dwutlenku siarki
(SO2) i tlenków azotu (NOX) okreÊlonych w Traktacie.
Podane wielkoÊci maksymalne emisji
dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) wynikajà z projekcji
zapotrzebowania na energi´ elektrycznà netto i energii cieplnej netto.
Za punkt wyjÊcia przyj´to wielkoÊç
z roku 2008 oraz za∏o˝ono w perspektywie roku 2020 roczne przyrosty produkcji netto (rok do roku)
dla energii elektrycznej +2% i energii
cieplnej +1%.
Projekt ustawy reguluje tak˝e zasady
dzia∏ania systemu bilansowania
i rozliczania emisji dwutlenku siarki
(SO2) i tlenków azotu (NOX), obowiàzki dla operatorów du˝ych êróde∏
spalania oraz zadania Krajowego
oÊrodka bilansowania i zarzàdzenia
emisjami. Wskazuje równie˝, do
jakich podmiotów majà zastosowawww.dashofer.pl
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nie przepisy ustawy oraz podmioty
wy∏àczone spod tej regulacji.
Zasady bilansowania
emisji
W projekcie zosta∏y okreÊlone zasady bilansowania emisji dwutlenku
siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX).
W bilansie emisji uwzgl´dnia si´
emisj´ powstajàcà w okresie normalnego funkcjonowania du˝ego
êród∏a spalania, w okresie rozruchu
i zatrzymywania du˝ego êród∏a spalania oraz w okresie pracy bez sprawnych Êrodków technicznych, majàcych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
Natomiast do bilansu emisji nie
w∏àcza si´ emisji dwutlenku siarki
(SO2) i emisji tlenków azotu (NOX)
powsta∏ej w okresie poprzedzajàcym przekazanie do eksploatacji po
raz pierwszy uruchamianego nowego
du˝ego êród∏a spalania.
Obowiàzki operatorów
du˝ych êróde∏ spalania
Ponadto projekt okreÊla obowiàzki
na∏o˝one na operatorów du˝ych
êróde∏ spalania. Operatorzy zobowiàzani sà do przekazywania Krajowemu oÊrodkowi bilansowania
i zarzàdzenia emisjami informacji
i danych technicznych dotyczàcych
du˝ego êród∏a spalania.

✔

WA˚NE!

Do obowiàzków operatora nale˝y
równie˝ sporzàdzanie miesi´cznych
raportów o wielkoÊci produkcji, wielkoÊci emisji dwutlenku siarki (SO2)
i tlenków azotu (NOX), na podstawie
których b´dzie nast´powa∏o rozliczenie z rocznych limitów emisji.

Sporzàdzane raporty sà przekazywane Krajowemu oÊrodkowi bilansowania i zarzàdzenia emisjami
w formie dokumentu elektronicznego na formularzu pobranym ze
strony internetowej Krajowego
oÊrodka.
www.dashofer.pl

Zgodnie z projektem ustawy operatorzy zobowiàzani sà do okreÊlenia
we w∏asnym zakresie rocznych limitów emisji dwutlenku siarki (SO2)
i tlenków azotu (NOX), m.in. na podstawie pu∏apowych wskaêników
emisji. Bilans emisji dwutlenku
siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX)
oraz pu∏apowe wskaêniki emisji, na
podstawie których operatorzy okreÊlajà roczny limit emisji, opracowuje
Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzenia emisjami.

✔

WA˚NE!

Operatorzy zobowiàzani sà do rozliczania wielkoÊci emisji z du˝ego êród∏a
spalania lub grupy du˝ych êróde∏ spalania i posiadanych uprawnieƒ do
emisji za rok sprawozdawczy.

2)

3)
W przypadku, gdy emisja z du˝ego
êród∏a spalania lub grupy du˝ych
êróde∏ spalania jest wi´ksza ni˝ wyliczony roczny limit emisji, operator
jest zobowiàzany do zakupu uprawnieƒ do emisji w liczbie odpowiadajàcej wielkoÊci emisji przekraczajàcej okreÊlony przez operatora
roczny limit emisji lub wp∏acenia
op∏aty zast´pczej.
Ârodki z op∏at zast´pczych przeznaczone sà na finansowanie realizacji
zadaƒ na∏o˝onych ustawà na Krajowy oÊrodek bilansowania i zarzàdzenia emisjami.

4)

5)

6)

Zadania Krajowego
oÊrodka bilansowania
i zarzàdzania emisjami
7)
Do zadaƒ Krajowego oÊrodka bilansowania i zarzàdzenia emisjami
nale˝y:
1) prowadzenie rejestru uprawnieƒ do emisji, zawierajàcego:
a) wielkoÊci roczne emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX);
b) wielkoÊci roczne produkcji
energii elektrycznej netto i produkcji energii cieplnej netto,
c) roczne limity emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków

8)

azotu (NOX) i odpowiadajàcà
tym limitom liczb´ uprawnieƒ
do emisji dwutlenku siarki
(SO2) i emisji tlenków azotu
(NOX),
d) liczb´ sprzedanych lub zakupionych uprawnieƒ do emisji
dwutlenku siarki (SO2) lub
emisji tlenków azotu (NOX),
e) wielkoÊci emisji dwutlenku
siarki (SO2) i tlenków azotu
(NOX), za którà uiszczono
op∏aty zast´pcze i wysokoÊç
uiszczonych op∏at zast´pczych;
prognozowanie wielkoÊci rocznych pu∏apowych wskaêników
emisji dwutlenku siarki (SO2)
oraz tlenków azotu (NOX) dla
du˝ych êróde∏ spalania;
okreÊlanie i og∏aszanie aktualizowanych co miesiàc bie˝àcych pu∏apowych wskaêników
emisji dwutlenku siarki (SO2)
oraz tlenków azotu (NOX);
monitorowanie funkcjonowania
systemu bilansowania, w tym
przeprowadzanie przeglàdów,
analiz i ocen jego funkcjonowania;
udzielanie wyjaÊnieƒ, opracowanie materia∏ów informacyjnych
oraz prowadzenie szkoleƒ dotyczàcych funkcjonowania systemu bilansowania dla administracji rzàdowej i samorzàdowej;
prowadzenie strony internetowej i publikowanie za jej poÊrednictwem formularzy i informacji dotyczàcych funkcjonowania systemu;
prowadzenie bazy danych technicznych o du˝ych êród∏ach
spalania;
uczestniczenie we wspó∏pracy
mi´dzynarodowej, zwiàzanej
z funkcjonowaniem du˝ych êróde∏ spalania.
Kary pieni´˝ne

Projekt ustawy wskazuje nast´pujàcy katalog naruszeƒ, za które
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Ârodowiska wymierza operatorom
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kary pieni´˝ne:
➢ nieprzekazanie Krajowemu oÊrodkowi raportu dotyczàcego emisji
dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) za rok sprawozdawczy oraz za niedotrzymanie terminu jego przekazania,
➢ nieprzekazanie informacji o danych technicznych o du˝ych
êród∏ach spalania lub niedotrzymanie terminu ich przekazania,
➢ niez∏o˝enie do rejestru informacji
o obrocie uprawnieniami do

emisji,
➢ niewniesienie op∏aty zast´pczej
za brak uprawnieƒ do emisji,
➢ niezg∏oszenie do rejestru uprawnieƒ do emisji informacji o rocznym limicie emisji, liczbie uprawnieƒ do emisji,
➢ niez∏o˝enie wniosku o utworzenie
rachunku w rejestrze uprawnieƒ.

✔

WA˚NE!

Kara za nieprzekazanie raportu wynosi od 5 do 10 tysi´cy z∏otych, a jej

zap∏acenie nie zwalnia operatora
z obowiàzku przed∏o˝enia krajowemu
administratorowi raportu.

Planowany termin
wejÊcia w ˝ycie
Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Finanse
Narodowy fundusz proponuje nowe instrumenty finansowe dla
inwestycji Êrodowiskowych
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ w ostatnich dniach dwa
nabory wniosków: Program po˝yczek na zachowanie p∏ynnoÊci
finansowej dla FS 2000-2006
i Dofinansowanie w formie dop∏at do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych
w celu przekszta∏cenia po˝yczki.

W obu przypadkach sà to programy dofinansowania przedsi´wzi´ç
ochrony wód, ziemi i powietrza,
które uzyska∏y dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu ISPA/Funduszu
SpójnoÊci w okresie programowania 2000-2006. Narz´dzia te majà
pomóc sfinansowaç rosnàce koszty
realizacji projektów poprzedniego
okresu programowania i uchroniç
przed groêbà zwrotu przyznanych
Êrodków.
Program po˝yczek
Pierwszy z programów, Program
po˝yczek na zachowanie p∏ynnoÊci
finansowej dla FS 2000-2006, og∏oszony zosta∏ 24 wrzeÊnia br. Nabór
wniosków b´dzie trwa∏ do 31 marca
2010 r.
Celem programu jest zachowanie
p∏ynnoÊci finansowej przedsi´wzi´ç, które uzyska∏y dofinansowa-

10

nie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
(ISPA/FS) w perspektywie finansowej 2000-2006, majàce na celu
zapewnienie sprawnej realizacji
przedsi´wzi´ç i ich ukoƒczenia w terminie do 31 grudnia 2010 r.
Planowane jest udzielenie 8-10 po˝yczek na zachowanie p∏ynnoÊci
finansowej dla projektów ISPA/FS
2000-2006, które z∏o˝y∏y wnioski
o dofinansowanie spe∏niajàce nast´pujàce kryteria:
➢ zobowiàzanie si´ beneficjenta
do osiàgni´cia efektu rzeczowego
i efektu ekologicznego zgodnie
z wymogami zawartymi w Memorandach Finansowych/Decyzjach KE,
➢ pozytywna ocena mo˝liwoÊci
zwrotu kwoty po˝yczki oraz zabezpieczenia tego zwrotu.

✔

WA˚NE!

Podstawà prawnà udzielenia dofinansowania jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póêniejszymi zmianami).

Bud˝et programu wynosi 267 510,0
tys. z∏, a kwoty planowanych do
zawarcia w umów w 2009 roku to
126 670,0 tys. z∏, a w 2010 roku
140 840,0 tys. z∏.
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Planowane terminy
podpisywania umów
Planowane jest podpisywanie umów
w terminie do 30 czerwca 2010 r.,
a wydatkowanie Êrodków w terminie do 31 grudnia 2010 r. Terminy
sk∏adania wniosków – nabór wniosków b´dzie w systemie ciàg∏ym,
w terminie do 31 marca 2010 r.
Dofinansowanie
Formy dofinansowania to zgodnie
z tytu∏em programu po˝yczki na
zachowanie p∏ynnoÊci finansowej
z limitem odnawialnym na 12 miesi´cy. WysokoÊç po˝yczki nie mo˝e
przekraczaç 20% kwoty zagwarantowanej na realizacj´ przedsi´wzi´cia ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci.
Warunki dofinansowania to:
➢ sta∏e oprocentowanie 4,8% w skali
roku,
➢ termin sp∏aty ostatniej raty – maksymalnie 2 lata od up∏ywu terminu wa˝noÊci Memorandum
Finansowego/Decyzji Komisji
Europejskiej.
Po˝yczka nie podlega umorzeniu.
Beneficjenci
Beneficjentami mogà byç podmioty
uczestniczàce w realizacji przedsi´www.dashofer.pl
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wzi´ç z dofinansowaniem z Funduszu SpójnoÊci (ISPA/FS) ze Êrodków
perspektywy finansowej 2000-2006
w sektorze „Ârodowisko”. Rodzaje
przedsi´wzi´ç – Przedsi´wzi´cia
dofinansowane ze Êrodków Funduszu
ISPA/Funduszu SpójnoÊci w okresie
programowania 2000-2006, w sektorze „Ârodowisko”.

ki, og∏oszony zosta∏ 23 wrzeÊnia br.
Nabór wniosków b´dzie trwa∏ do
31 grudnia 2009 r., przy czym sk∏adanie wniosków o przekszta∏cenie
po˝yczek inwestycyjnych w dofinansowanie w formie dop∏at do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych jest mo˝liwe w terminie do 30 wrzeÊnia 2009 r.

Rozpatrywanie wniosków

Cel programu

Wnioski rozpatrywane b´dà w kolejnoÊci wp∏ywu do NFOÂiGW.
O pierwszeƒstwie w udzieleniu
dofinansowania decyduje kolejnoÊç
z∏o˝enia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyj´tego
limitu Êrodków.

Celem programu jest, podobnie jak
w przypadku pierwszego programu,
zbilansowanie finansowe przedsi´wzi´ç ochrony wód, ziemi i powietrza
realizowanych przez beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
(ISPA/FS) w perspektywie finansowej 2000-2006, majàce na celu
zakoƒczenie realizacji przedsi´wzi´ç
w terminie do 31 grudnia 2010 r.

Koszty kwalifikujàce si´ do dofinansowania sà zgodne z w∏aÊciwymi regulacjami obowiàzujàcymi
dla projektów wspó∏finansowanych
ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
w ramach perspektywy finansowej 2000-2006, w szczególnoÊci z:
1. Rozporzàdzeniem Komisji (WE)
Nr 16/2003/WE z dnia 6 stycznia 2003 r., ustanawiajàcym
specjalne szczegó∏owe zasady
dla wykonania Rozporzàdzenia
Rady (WE) Nr 1164/94/EWG
w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekÊcie przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych
przez Fundusz SpójnoÊci.
2. Ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
dotyczàcymi kwalifikowania
wydatków w projektach wspó∏finansowanych przez Fundusz
SpójnoÊci.
Wzory wniosków sà dost´pne na
stronie Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie
do kredytów
Drugi z programów, Dofinansowanie
w formie dop∏at do oprocentowania
preferencyjnych kredytów bankowych w celu przekszta∏cenia po˝yczwww.dashofer.pl

Dodatkowym celem, w przypadku
drugiego programu, jest zapewnienie Êrodków na prowadzenie gospodarki finansowej NFOÂiGW w celu
pe∏nego wykorzystania funduszy
pochodzàcych z Unii Europejskiej,
niepodlegajàcych zwrotowi, przeznaczonych na przedsi´wzi´cia z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej przez przekszta∏cenie
po˝yczek inwestycyjnych w dofinansowanie w formie dop∏at do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych.
Planuje si´ zbilansowanie finansowe
88 przedsi´wzi´ç inwestycyjnych.
Zakoƒczenie realizacji tych przedsi´wzi´ç planowane jest do 31 grudnia 2010 r.
Planowane jest przekszta∏cenie, do
30 czerwca 2010 r., po˝yczek
o wartoÊci 300 mln z∏ w kredyty
bankowe z dop∏atami do oprocentowania, pochodzàcymi ze Êrodków NFOÂiGW.
Bud˝et programu to 320 425 tys. z∏,
z czego 195 530 tys. z∏ w 2009 r.
i 124 895 tys. z∏ w 2010 r.

✔

WA˚NE!

Podstawà prawnà udzielenia dofinansowania jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
z póên. zm.).

Nabór wniosków
Nabór wniosków b´dzie odbywa∏
si´ w systemie ciàg∏ym. Sk∏adanie
wniosków b´dzie mia∏o miejsce
w terminie do 31 grudnia 2009 r.,
a sk∏adanie wniosków o przekszta∏cenie po˝yczek inwestycyjnych
w dofinansowanie w formie dop∏at do
oprocentowania preferencyjnych
kredytów bankowych – w terminie
do 30 wrzeÊnia 2009 r.
WysokoÊç dop∏at
Dop∏ata do oprocentowania preferencyjnego kredytu wynosi:
1) dla preferencyjnego kredytu
zaciàganego w celu zbilansowania finansowego przedsi´wzi´cia inwestycyjnego:
➢ 500 punktów bazowych w skali
roku (punkt bazowy to 1/100
cz´Êci punktu procentowego)
w przypadku, gdy jest to jedyna
pomoc inwestycyjna dla danego
przedsi´wzi´cia z NFOÂiGW,
➢ 300 punktów bazowych w skali
roku w przypadku, gdy jest to
dodatkowa pomoc (tzn. beneficjent otrzyma∏ ju˝ dofinansowanie z NFOÂiGW na to
przedsi´wzi´cie);
2) dla preferencyjnego kredytu
zaciàganego w celu przekszta∏cenia ca∏oÊci lub cz´Êci po˝yczki
inwestycyjnej NFOÂiGW (równie˝, gdy kredyt przewy˝sza wartoÊç po˝yczki i jego cz´Êç jest
przeznaczonà, na zbilansowanie
finansowe przedsi´wzi´cia):
➢ 500 punktów bazowych w skali
roku, gdy przekszta∏cenie
dotyczy ca∏ej po˝yczki,
➢ 300 punktów bazowych w skali
roku, gdy przekszta∏cenie
dotyczy cz´Êci po˝yczki; z za-
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strze˝eniem, ˝e w ˝adnym
przypadku wysokoÊç dop∏at
nie mo˝e przewy˝szaç wysokoÊci oprocentowania preferencyjnego kredytu.
Dop∏aty udzielane sà do oprocentowania preferencyjnego kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów
kwalifikowanych przedsi´wzi´cia.

✔

WA˚NE!

WysokoÊç preferencyjnego kredytu,
do którego dokonywane b´dà dop∏aty do oprocentowania, nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 2 000 000 z∏.

Okres karencji
Karencja w sp∏acie rat kapita∏owych kredytu liczona jest od daty
wyp∏aty ostatniej transzy kredytu
i nie mo˝e byç d∏u˝sza ni˝ 6 miesi´cy od daty zakoƒczenia realizacji
przedsi´wzi´cia.
W przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego przez organizacj´
mi´dzynarodowà lub mi´dzynarodowà instytucj´ finansowà, karencja
w sp∏acie rat kapita∏owych mo˝e byç
ustalona indywidualnie, zgodnie
z warunkami kredytu.
Po˝yczka NFOÂiGW mo˝e byç przekszta∏cona w dop∏aty do preferencyjnego kredytu bankowego, je˝eli
przedsi´wzi´cie nie zosta∏o zakoƒczone i nie nastàpi∏o osiàgni´cie
efektu rzeczowego i ekologicznego.
W przypadku przekszta∏cania po˝yczki NFOÂiGW w dop∏aty do
preferencyjnego kredytu bankowego, dop∏aty mogà byç wyp∏acone
po dokonaniu zwrotu cz´Êci lub
ca∏oÊci Êrodków po˝yczki (w zale˝noÊci od zakresu przekszta∏cenia).
Beneficjenci
Beneficjentami sà podmioty uczestniczàce w realizacji przedsi´wzi´ç,
wymienionych w ust. 2.1, z dofinansowaniem Funduszu SpójnoÊci
(ISPA/FS) ze Êrodków perspektywy
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finansowej 2000-2006 w sektorze
„Ârodowisko”.
Dofinansowywane b´dà przedsi´wzi´cia ze Êrodków Funduszu ISPA/
Funduszu SpójnoÊci w okresie programowania 2000-2006, w sektorze
„Ârodowisko”.

Sk∏adajàc wniosek o dofinansowanie w formie dop∏at, wnioskodawca
przedk∏ada decyzj´ banku o przyznaniu kredytu oraz oÊwiadczenie
o preferencyjnoÊci kredytu. Warunkiem zawarcia umowy dop∏atowej
jest dostarczenie do NFOÂiGW potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em kopii umowy kredytu.

KolejnoÊç rozpatrywania
wniosków

Koszty kwalifikowane

Wnioski rozpatrywane b´dà w kolejnoÊci wp∏ywu do NFOÂiGW.
O pierwszeƒstwie w udzieleniu
dofinansowania decyduje kolejnoÊç
z∏o˝enia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyj´tego
limitu Êrodków.

Koszty kwalifikowane sà to wszystkie koszty, których poniesienie jest
niezb´dne do osiàgni´cia efektu
rzeczowego i efektu ekologicznego
przedsi´wzi´cia, którego zakres okreÊla zatwierdzony przez NFOÂiGW
harmonogram rzeczowo-finansowy.

Procedura uzyskiwania
dofinansowania

Obj´te dop∏atami mogà byç wy∏àcznie koszty poniesione od daty wskazanej w decyzji NFOÂiGW o udzieleniu dofinansowania w formie
dop∏at do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego. W przypadku przekszta∏cenia po˝yczki,
finansowaniu podlegajà wy∏àcznie
koszty poniesione od daty wskazanej w umowie po˝yczki i na warunkach w niej okreÊlonych.

Po uzyskaniu decyzji, okreÊlajàcej
warunki dofinansowania przedsi´wzi´cia, wnioskodawca dokonuje
wyboru banku, kierujàc si´ konkurencyjnoÊcià ofert i, jeÊli jest do
tego zobowiàzany, z zachowaniem
zasad i trybu okreÊlonego w Ustawie – Prawo zamówieƒ publicznych.
Nast´pnie wnioskodawca wyst´puje
w formie pisemnej o zawarcie trójstronnej umowy dop∏atowej, przedk∏adajàc umow´ kredytu, uwzgl´dniajàcà warunki okreÊlone przez
NFOÂiGW wraz z harmonogramem
wyp∏at kredytu, zgodnym z zatwierdzonym przez NFOÂiGW harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedsi´wzi´cia oraz oÊwiadczenie
o dokonaniu wyboru banku z zachowaniem zasad wynikajàcych z Ustawy
– Prawo zamówieƒ publicznych.
W przypadku kredytu preferencyjnego, udzielonego przez organizacj´
mi´dzynarodowà lub mi´dzynarodowà instytucj´ finansowà, wybór
kredytodawcy przez wnioskodawc´
mo˝e byç dokonany przed z∏o˝eniem
wniosku do NFOÂiGW o dofinansowanie przedsi´wzi´cia.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2009

Zap∏acony podatek od towarów
i us∏ug (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOÂiGW
mo˝e byç uznany za kwalifikowany,
je˝eli beneficjentowi nie przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku
naliczonego lub ubiegania si´ o zwrot
VAT-u.
Wzór wniosku
Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dop∏aty do
oprocentowania preferencyjnego
kredytu bankowego dost´pny jest
na stronie Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wzór wniosku o dofinansowanie
w formie dop∏aty do oprocentowania
preferencyjnego kredytu bankowego
www.dashofer.pl
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w celu przekszta∏cenia po˝yczki
bankowego równie˝ dost´pny jest
na stronie Narodowego Funduszu

Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Zabezpieczenie sp∏aty dop∏at stanowi weksel w∏asny in blanco,

opatrzony klauzulà „bez protestu”,
wraz z deklaracjà wekslowà.
■
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
POIiÂ – nowe konkursy w ochronie Êrodowiska
Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o kolejne nabory wniosków
o dofinansowanie z Funduszu
SpójnoÊci dla projektów wodno-Êciekowych i odpadowych. Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
16 listopada do 30 listopada 2009 r.
W konkursach mo˝na staraç si´
o 400 mln euro z Funduszu SpójnoÊci. Potencjalni beneficjenci
powinni sprawdziç obowiàzujàce
dokumenty – w ostatnim czasie
wprowadzono sporo zmian w najwa˝niejszych regulacjach.

Ministerstwo Ârodowiska, jako Instytucja PoÊredniczàca dla Programu Infrastruktura i Ârodowisko
(POIiÂ), og∏osi∏o w ostatnich dniach
konkursy w dwóch priorytetach
POIiÂ:
➢ Priorytet I – Gospodarka wodno-Êciekowa, dzia∏anie 1.1. Gospodarka wodno-Êciekowa w aglomeracjach powy˝ej 15 tys. RLM
(konkurs nr 6/POIiÂ/1.1/11/2009);
➢ Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi:
– dzia∏anie 2.1. Kompleksowe
przedsi´wzi´cia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem odpadów
niebezpiecznych (konkurs
4/POIiÂ/2.1/11/2009),
– dzia∏anie 2.2. Przywracanie
terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich (konkurs
nr 5/POIiÂ/2.2/11/2009).
Jak widaç z numeracji konkursów,
jest to ju˝ szósty konkurs w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej,
czwarty w zakresie gospodarki
www.dashofer.pl

odpadowej, a piàty w zakresie
terenów zdegradowanych.
Pierwsze konkursy zosta∏y og∏oszone
w pierwszej po∏owie 2008 roku.
W przypadku wielu projektów z pierwszego konkursu (chodzi przede
wszystkim o projekty du˝e) do dziÊ
nie ma koƒcowego rozstrzygni´cia.
Sk∏adajàc du˝y, skomplikowany
projekt, nale˝y si´ liczyç z wielomiesi´cznym oczekiwaniem na
ostatecznà decyzj´ o dofinansowaniu. JeÊli Êcie˝ka oceny projektu
b´dzie podobna jak w przypadku
projektów, które do dziÊ oczekujà
na decyzj´ z Brukseli, mo˝e to byç
ponad pó∏tora roku.
Rodzaje projektów
O dofinansowanie mogà si´ staraç
projekty takie, jak:
➢ dla dzia∏ania 1.1: budowa i modernizacja systemów kanalizacji
zbiorczej lub/i budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni Êcieków komunalnych;
dodatkowo, w uzasadnionych
przypadkach, w zakres projektu
mo˝e zostaç w∏àczona budowa
i modernizacja systemów zaopatrzenia w wod´ oraz budowa
kanalizacji deszczowej (przy
czym po ostatnich zmianach
w Szczegó∏owym Opisie Priorytetów – SzOP – POIiÂ dodano
nast´pujàcy zapis: „z zastrze˝eniem, ˝e budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem
dofinansowania ze Êrodków FS,
mo˝e mieç miejsce jedynie
w przypadku rozdzia∏u kanalizacji
ogólnosp∏awnej na kanalizacj´
sanitarnà i deszczowà”);

➢ dla dzia∏ania 2.1: w ramach
dzia∏ania wspierane b´dà przede
wszystkim zak∏ady zagospodarowania odpadów (ZZO), zak∏ady te powinny mieç przepustowoÊç wystarczajàcà do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszka∏ego minimum przez 150 tys. mieszkaƒców i powinny spe∏niaç w zakresie technicznym kryteria najlepszych dost´pnych technik,
ostatnio w SzOP dodano punkt:
„prace przygotowawcze dla
projektów z zakresu instalacji
do termicznego przekszta∏cania
odpadów komunalnych z odzyskiem energii w ramach dzia∏ania,
umieszczonych na indykatywnej liÊcie projektów indywidualnych”;
➢ dla dzia∏ania 2.2: rekultywacja
terenów powojskowych oraz
zdegradowanych przez przemys∏
i górnictwo (w∏àcznie z dzia∏aniami udost´pniajàcymi tereny
do rekultywacji – usuwanie min,
zanieczyszczeƒ ropopochodnych i chemicznych), projekty
zwiàzane z zabezpieczeniem/stabilizacjà osuwisk, modernizacja
i budowa umocnieƒ brzegowych.
Beneficjenci
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków w dzia∏aniach 1.1 i 2.1 sà:
jednostki samorzàdu terytorialnego
i ich zwiàzki oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach
realizacji obowiàzków w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
W ramach dzia∏ania 2.2 dodatkowo
wymieniono nast´pujàcych beneficjentów: wojewodowie, PGL Lasy
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Paƒstwowe i jego jednostki organizacyjne, urz´dy morskie, wojsko –
jednostki organizacyjne podleg∏e
Ministrowi Obrony Narodowej
oraz dla których jest on organem za∏o˝ycielskim lub organem nadzorczym, podmioty odpowiedzialne za
realizacj´ zadaƒ wymienionych na
liÊcie indykatywnej.
Poziom dofinansowania
Kwota Êrodków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla Priorytetu I – 150 mln euro z Funduszu
SpójnoÊci, a dla Priorytetu II dzia∏anie 2.1 – 200 mln euro z Funduszu SpójnoÊci, dzia∏anie 2.2 – 50 mln
euro z Funduszu SpójnoÊci.

✔

WA˚NE!

Poziom wspó∏finansowania projektów w ramach dzia∏ania 1.1, 2.1 oraz
2.2 ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
wynosi maksymalnie 85% wartoÊci
wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania w∏aÊciwy
dla danego projektu w ramach dzia∏ania 1.1, 2.1 oraz 2.2 zostanie ka˝dorazowo okreÊlony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych
zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujàcych
dochód.
Dofinansowanie w obecnym okresie
programowania wyliczane zgodnie
z wytycznymi wynosi cz´sto w granicach 50-60%.
Termin rozstrzygni´cia
Jak wspominano wy˝ej, ostateczny
termin rozstrzygni´cia konkursów
jest uzale˝niony od terminu podj´cia przez Komisj´ Europejskà
ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powy˝ej 25 mln euro, zidentyfikowanych w procesie naboru
wniosków.
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Termin sk∏adania
wniosków

✔

WA˚NE!

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie od
16 listopada do 30 listopada 2009 r.

Wnioski powinny byç sk∏adane do
Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (dla projektów o szacowanej wartoÊci powy˝ej 25 mln
euro) lub do w∏aÊciwego dla danego województwa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej (dla projektów
o szacowanej wartoÊci poni˝ej
25 mln euro).
Wnioski o dofinansowanie projektów muszà byç sporzàdzone
z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych
dokumentów:
➢ Regulamin konkursu (konkurs
nr 6/POIiÂ/1.1/11/2009), (konkurs nr 4/POIiÂ/2.1/11/2009),
(konkurs nr 5/POIiÂ/2.2/11/2009),
wraz z regulaminem zespo∏u ds.
oceny projektu.
➢ Wzór wniosku o dofinansowanie.
➢ Instrukcja wype∏nienia wniosku.
➢ Szczegó∏owy opis priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (z dnia
3 wrzeÊnia 2009 r.).
➢ Harmonogram realizacji konkursu.
➢ Wzory list sprawdzajàcych do
wniosku o dofinansowanie.
➢ Wzory oÊwiadczeƒ i wykazów
wymaganych regulaminami.

✔

WA˚NE!

Obecnie obowiàzuje wersja „Szczegó∏owego opisu priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2007-2013” z dnia 3 wrzeÊnia
2009 r.

Zmiany w Szczegó∏owym
opisie priorytetów
Zmiany zosta∏y wprowadzone nie
tylko w g∏ównej cz´Êci dokumentu.
Zmienione zosta∏y równie˝ zapisy
w za∏àcznikach:
➢ Za∏àcznik nr 1 do Szczegó∏owego opisu priorytetów POIiÂ –
Kryteria wyboru projektów.
➢ Za∏àcznik nr 2 do Szczegó∏owego opisu priorytetów POIiÂ –
organizacja systemu oceny i wyboru projektów.
➢ Za∏àcznik nr 3 do Szczegó∏owego opisu priorytetów POIiÂ –
Tabela 1. Indykatywna tabela
finansowa zobowiàzaƒ w podziale na priorytety i dzia∏ania.
Wprowadzone w za∏àcznikach do
SzOP zmiany to m.in. korekty kryteriów wyboru projektów w ramach
czterech sektorów: Êrodowiska
(priorytety I-V), energetyki (priorytety IX i X), zdrowia (priorytet
XII), szkolnictwa wy˝szego (priorytet XIII). Dodatkowo wprowadzono korekty w zakresie kryteriów
horyzontalnych, które majà zastosowanie do wszystkich priorytetów
Programu Infrastruktura i Ârodowisko.
Vademecum Beneficjenta

Szczegó∏owy opis
priorytetów
Cz´Êç z dokumentów, które regulujà kwesti´ przygotowania aplikacji, zosta∏a zmieniona w ostatnich tygodniach (ostatnie zmiany
zosta∏y wprowadzone 9 wrzeÊnia
br.). Chodzi przede wszystkim
o dokument „Szczegó∏owy opis
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
2007-2013”.
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Dla osób przygotowujàcych do konkursu projekty du˝e (o wartoÊci
ponad 25 mln euro) du˝à pomoc
stanowiç mo˝e wydane w ostatnim
czasie Vademecum Beneficjenta
du˝ego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko.
Celem publikacji jest dostarczenie
potencjalnemu beneficjentowi najwa˝niejszych informacji na temat
www.dashofer.pl
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zasad post´powania z du˝ymi projektami (w rozumieniu art. 39 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/20061)
dla potrzeb otrzymania wsparcia
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko.
Vademecum adresowane jest zatem
przede wszystkim do potencjalnych
Beneficjentów, poÊrednio s∏u˝y równie˝ instytucjom systemu zarzàdzania
POIiÂ. Dokument ten w syntetycznej formie porusza najistotniejsze
zagadnienia zwiàzane wy∏àcznie ze
specyfikà du˝ego projektu. W pozosta∏ych obszarach tematycznych,
które sà w∏aÊciwe nie tylko du˝emu
projektowi, nale˝y opieraç si´ na innych odpowiednich dokumentach.
Tempo wdra˝ania POIiÂ
wzrasta
Nale˝y mieç nadziej´, ˝e nowe dokumenty pozwolà zwi´kszyç tempo
prac zwiàzanych z przygotowaniem i realizacjà projektów Êrodowiskowych. Zgodnie z informacjami

?

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
tempo tych prac stopniowo roÊnie.
Ju˝ ponad 1500 wniosków ma szans´
otrzymaç dofinansowanie z Funduszy Europejskich – to o ponad 1200
wi´cej ni˝ na koniec 2008 r. Oznacza to, ˝e strumieƒ 47,2 mld z∏ mo˝e
pop∏ynàç na projekty i inwestycje
infrastrukturalne i Êrodowiskowe.
To 5-krotne przyspieszenie wdra˝ania Programu Infrastruktura i Ârodowisko w porównaniu z koƒcem
2008 r. (9,8 mld z∏).
Taka dynamika oznacza, ˝e wkrótce
wartoÊç z∏o˝onych wniosków si´gnie 50% puli Êrodków przeznaczonych na realizacj´ Programu. Do
21 wrzeÊnia 2009 r. podpisano 377
umów o dofinansowanie, dzi´ki
czemu ju˝ 22,3 mld z∏ zasila inwestycje o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju kraju. To niemal 15% przeznaczonych na to pieni´dzy.
Warto przypomnieç, ˝e na koniec
2008 r. by∏o to niewiele ponad
44 mln z∏ – podkreÊla Wicemini-

ster rozwoju regionalnego, Adam
Zdzieb∏o.
Niemal w 1/3 uruchomiono fundusze na uczynienie przedsi´biorstw
bardziej przyjaznymi Êrodowisku.
Zgodnie z informacjà MRR 20 du˝ych projektów zosta∏o przekazanych do zatwierdzenia przez Komisj´
Europejskà. Do koƒca roku przes∏anych zostanie kolejnych 25, w tym
12 z sektora Êrodowiska.
Dotychczas og∏oszono 47 konkursów na wszystkie rodzaje inwestycji
dofinansowywanych przez Program Infrastruktura i Ârodowisko.
Kolejnych 14 konkursów zostanie
og∏oszonych do koƒca 2009 r. Rozstrzygni´cie Komisji Europejskiej
dotyczàce kwestii zwiàzanych z pomocà publicznà pozwoli∏o wreszcie
odblokowaç 4,2 mld euro na inwestycje infrastrukturalne i Êrodowiskowe. Z∏o˝one zosta∏y do KE
wnioski o refundacj´ poniesionych
wydatków na kwot´ 1,24 mld z∏. ■
Krzysztof Choromaƒski

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest charakter op∏aty za pobór wody? Czy jako op∏ata Êrodowiskowa jest zaliczana do podatków?
Czy w zwiàzku z tym podmioty dla których wprowadzono na podstawie ustaw odr´bnych od Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska zwolnienia podatkowe, mogà jej nie uiszczaç? Na jakiej podstawie wprowadzane sà
zwolnienia podatkowe?
W odpowiedzi na pytanie nale˝y pos∏u˝yç si´ orzeczeniem Naczelnego
Sàdu Administracyjnego (wyrok
z dnia 26 maja 2008r. sygn. akt II
OSK 800/08), w którym uznano, i˝
Polski Zwiàzek Dzia∏kowców w wyniku prowadzonej dzia∏alnoÊci statutowej, usankcjonowanej odpowiednimi ustawami, zwolniony jest
z obowiàzku wnoszenia op∏at za
pobór wody.
W wyroku uznano, i˝ op∏ata za
pobór wód posiada cechy podatku.
Zgodnie z definicjà zawartà w art. 6
Ordynacji podatkowej, podatkiem
nazywamy publicznoprawne, nieodp∏atne, przymusowe i bezzwrotne
www.dashofer.pl

Êwiadczenie pieni´˝ne na rzecz
Skarbu Paƒstwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikajàce z ustawy podatkowej.
Op∏ata jest Êwiadczeniem publicznoprawnym, poniewa˝ jest daninà
publicznà, która wynika z w∏adztwa paƒstwowego, oraz znajduje
umocowanie w przepisach prawa
publicznego – Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska. Jest to tak˝e
Êwiadczenie przymusowe i bezzwrotne, poniewa˝ stanowi obcià˝enie na rzecz funduszu celowego.
Op∏ata Êrodowiskowa jest Êwiadczeniem nieodp∏atnym, czyli nie

jest zwiàzana z ˝adnym konkretnym i obliczalnym Êwiadczeniem
ze strony paƒstwa, czyli ekwiwalentem. Podmiot, który uiszcza
op∏at´, nie mo˝e ˝àdaç od podmiotu publicznoprawnego ˝adnego
Êwiadczenia wzamian. Ponadto
art. 281 ust 1. Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska w zakresie ponoszenia op∏at Êrodowiskowych nakazuje stosowaç odpowiednio przepisy dzia∏u II Ordynacji Podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Wówczas marsza∏kowi województwa i wojewódz-kiemu inspektorowi ochrony Êrodowiska przypisuje si´ uprawnienia organów podatkowych.
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Polski Zwiàzek Dzia∏kowców w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca
2005 roku o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych oraz art. 14 Ustawy
z dnia 8 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych
jest zwolniony od podatków i op∏at
(administracyjnych, skarbowych)
z uwagi na swojà dzia∏alnoÊç statutowà. Zwolnieniu podlegajà tak˝e
jego cz∏onkowie z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ek w rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych. Statut Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców okreÊla, i˝
jego dzia∏alnoÊç zwiàzana jest
m.in. z zak∏adaniem i prowadzeniem urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej, jakimi sà ogrody. Potraktowane
sà one jako ogólnodost´pne Êwiadczenia na rzecz spo∏eczeƒstwa.
Ustawodawca, pozbawiajàc obowiàzku uiszczenie op∏aty, wprowadza

Wykaz zmian w prawie
Zmiany w prawie
Data wejÊcia w ˝ycie: 1 paêdziernika 2009 r.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmian´ wpisu do rejestru
oraz wzoru wniosku o wykreÊlenie z rejestru (Dz. U. Nr 141, poz. 1155).
■ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie
rejestru wprowadzajàcych baterie lub akumulatory oraz prowadzàcych
zak∏ady przetwarzania zu˝ytych baterii lub akumulatorów (Dz. U. Nr 162,
poz. 1293).
■ Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzajàcego baterie
lub akumulatory oraz dla prowadzàcego zak∏ad przetwarzania zu˝ytych
baterii lub zu˝ytych akumulatorów (Dz. U. Nr 141, poz. 1156).
■

zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe. Zwolnienie przedmiotowe polega na wy∏àczeniu spod
opodatkowania danego przedmiotu
podatku. Zwolnienie podmiotowe
polega na wy∏àczeniu wskazanych

grup podatników. W przypadku PZD
mamy do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, wprowadzonym
przez „ustawy dzia∏kowe”.
■
Redakcja

Czy administracyjna kara pieni´˝na na∏o˝ona za przekroczenie warunków korzystania ze Êrodowiska
mo˝e byç zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
Przedsi´biorcy sà zobowiàzani
do ponoszenia op∏at za korzystanie ze Êrodowiska za:
➢ wprowadzanie gazów lub py∏ów
do powietrza,
➢ wprowadzanie Êcieków do wód
lub ziemi,
➢ pobór wód,
➢ sk∏adowanie odpadów.
W sytuacji, gdy wprowadzane przez
dane przedsi´biorstwo substancje
nie przekraczajà norm iloÊciowych,
ponoszone w zwiàzku z nimi op∏a-

ty mo˝na zaliczyç do kosztów
uzyskania przychodów. Natomiast
wszelkie kary pieni´˝ne oraz kwoty stanowiàce podwy˝szenie op∏at
za korzystanie ze Êrodowiska, które
zosta∏y na∏o˝one z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów za zakresu ochrony Êrodowiska, nie mogà
byç zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
Ustawa o podatku dochodowym
wprowadza zamkni´tà list´ wydatków, które nie mogà stanowiç kosz-

tów uzyskania przychodów. WÊród
nich sà wydatki poniesione na kary,
op∏aty odszkodowania oraz odsetki
od tych zobowiàzaƒ z tytu∏u nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony Êrodowiska (zgodnie
z art. 23 ust. 16 Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z póên.
zm. oraz art. 16 ust. 19 Ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych
z póên. zm.).
■
Redakcja
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