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■ Finanse

Na polityk´ Êrodowiskowà w projekcie bud˝etu na 2013 rok za∏o˝ono 5 mld 480 mln z∏. Ârodki te
majà zostaç przeznaczone m.in.
na ochron´ przyrody, gospodark´
wodnà, odpadowà czy zarzàdzanie zasobami geologicznymi.

zmodernizowanie 69. W planie na
kolejne lata za∏o˝ono:
➢ w 2014 roku powstanie 9 nowych
oczyszczalni, zmodernizowanie
– 37;
➢ w 2015 roku powstanie 100 nowych, zmodernizowanie – 382.

W projekcie bud˝etu na 2013 rok za∏o˝ono, ˝e najwi´cej, bo ok. 1,6 mld z∏,
ma zostaç przeznaczone na zintegrowane dzia∏ania na rzecz ochrony
Êrodowiska. Oko∏o 25 mln ma pochodziç ze Êrodków paƒstwowych,
a ponad 1,5 mld z∏ ze Êrodków europejskich. Zintegrowane dzia∏ania
majà na celu m.in. ograniczenie
zrzutu nieoczyszczonych Êcieków
oraz zwi´kszenie liczby mieszkaƒ
obs∏ugiwanych przez kanalizacj´
sanitarnà.

Dost´p do sieci kanalizacyjnej ma
uzyskaç 150 tys. osób w przysz∏ym
roku, a w kolejnych dwóch latach
ten odsetek ma si´ zwi´kszyç do
280 tys. osób na ka˝dy rok.
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Na 2013 rok zaplanowano wybudowanie 15 nowych oczyszczali Êcieków oraz rozbudowanie i gruntowne

●

Nabór wniosków
na przedsi´wzi´cia zwiàzane
z usuwaniem odpadów
zawierajàcych azbest
na obszarach dotkni´tych
kl´skà ˝ywio∏owà

Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce paêdziernikowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o planowanym bud˝ecie na polityk´ Êrodowiskowà w 2013 rok.
Z artyku∏u zawartego w dziale Porady
prawne dowiedzà si´ Paƒstwo, jak wyli-
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Bezpieczeƒstwo
przeciwpowodziowe
Na zwi´kszanie bezpieczeƒstwa
przeciwpowodziowego mieszkaƒców
ma trafiç ponad 620 mln z∏. Paƒstwo
wyda na ten cel ok. 343 mln z∏,
a pozosta∏e 277 mln z∏ ma pochodziç z Unii. Pieniàdze majà zostaç
przeznaczone przede wszystkim na
budow´ i modernizacj´ infrastruktury przeciwpowodziowej oraz zapobiegajàcej skutkom suszy.

czyç kar´ za wyci´cie drzewa, gdy nie
ma pnia.

programu „Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów komunalnych”.

Temat numeru to zmiany w wytycznych w zakresie regu∏ dofinansowania
z programów operacyjnych podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia us∏ug publicznych w gospodarce
odpadami.

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

Tylko do 31 paêdziernika 2012 r. prowadzony jest nabór wniosków z Life+
dla organizacji pozarzàdowych (NGO),
dzia∏ajàcych w dziedzinie ochrony Êrodowiska. Równie˝ do tego terminu
mo˝na sk∏adaç wnioski w ramach

Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
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WA˚NE!

Zgodnie z projektem do koƒca przysz∏ego roku ma powstaç mapa zagro˝enia i ryzyka powodziowego w naszym kraju. W kolejnych trzech latach
ochronà przeciwpowodziowà ma zostaç obj´tych prawie 200 tys. osób.

Gospodarka odpadami
Oko∏o 810 mln z∏ rzàd chce przeznaczyç na realizacj´ zadaƒ polegajàcych na zapewnieniu racjonalnej
gospodarki odpadami, z czego ponad
806 mln z∏ ma pochodziç ze Êrodków europejskich. Pieniàdze majà
byç przeznaczane m.in. na wspieranie przedsi´wzi´ç zwiàzanych z tworzeniem systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz
na projekty, które b´dà umo˝liwia∏y
redukcj´ negatywnego wp∏ywu odpadów na Êrodowisko.
Ochrona i kszta∏towanie
wartoÊci przyrodniczych
i krajobrazowych
W bud˝ecie zaplanowano ok. 243 mln
z∏ na ochron´ i kszta∏towanie war-

toÊci przyrodniczych i krajobrazowych (bioró˝norodnoÊç). Pieniàdze
te majà byç przeznaczane na opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, wykonywanie dzia∏aƒ naprawczych w zakresie leÊnictwa
i ∏owiectwa czy prowadzenie dzia∏aƒ ochronnych w obszarach Natura
2000. Aktywnà ochronà przyrody
bàdê planami ochrony ma byç obj´tych prawie 3 mln 992 tys. ha.
Dzia∏ania kontrolne,
monitorujàce oraz
przeciwdzia∏ajàce
zagro˝eniom Êrodowiska
Prawie 220 mln z∏ przeznaczonych
b´dzie na dzia∏ania kontrolne, monitorujàce oraz przeciwdzia∏ajàce
zagro˝eniom Êrodowiska, które realizowane sà np. przez program Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska.
PMÂ informuje np. organy administracji paƒstwowej o dotrzymywaniu standardów jakoÊci Êrodowiska
okreÊlonych przepisami prawa, o obszarach wyst´powania przekroczeƒ
tych standardów. Informacje te sà
m.in. wykorzystywane przy wyda-

waniu ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko czy pozwoleƒ na wprowadzanie do Êrodowiska substancji lub
energii.
Poprawa
jakoÊci powietrza
i przeciwdzia∏anie
zmian klimatu
W projekcie bud˝etu na popraw´
jakoÊci powietrza i przeciwdzia∏anie zmianom klimatu przeznaczono
ok. 7,5 mln z∏. Chodzi m.in. o dzia∏ania na rzecz ograniczenia emisji
dwutlenku siarki, tlenków azotu
i py∏u drobnego do powietrza oraz
o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zgodnie
z Politykà Ekologicznà Paƒstwa
w latach 2009-2012 z perspektywà
do roku 2016, w 2013 roku ma nastàpiç 3% redukcja emisji dwutlenku
siarki (SO2), tlenków azotu (NOX)
i toksycznych Êrodków przemys∏owych (TSP). O 6% w porównaniu
do roku poprzedniego ma si´ zmniejszyç uwalnianie do atmosfery gazów
cieplarnianych.

NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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Gospodarka zasobami
i strukturami
geologicznymi
Ponad 6 mln z∏ ma byç przeznaczonych na gospodark´ zasobami
i strukturami geologicznymi. W projekcie bud˝etu zapisano, ˝e w kolejnych trzech latach (2013-2015)
zostanie wydanych po 115 koncesji
górniczych na rok.
Polityka ekologiczna
Paƒstwa
W ramach dzia∏aƒ na rzecz ochrony
Êrodowiska, rzàd zabezpieczy∏ tak˝e
Êrodki na polityk´ ekologicznà paƒ-

stwa, które majà byç przeznaczane
m.in. na promocj´ zachowaƒ proekologicznych czy wspieranie przedsi´biorstw w dostosowywaniu si´
do wymogów Êrodowiskowych.
Harmonogram prac
nad bud˝etem
We wrzeÊniu rzàd przyjà∏ projekt
bud˝etu na 2013 rok. Pierwsze czytanie projektu odb´dzie si´ na posiedzeniu w dniach 23-24 paêdziernika.
Do 28 listopada komisja finansów
ma przyjàç sprawozdanie o projekcie
bud˝etu. Drugie i trzecie czytania
bud˝etu oraz uchwalenie ustawy
zaplanowano odpowiednio na 11

i 14 grudnia.
Przysz∏oroczna ustawa bud˝etowa
zostanie przekazana do prac w Senacie 19 grudnia. Senatorowie b´dà
mieli czas do 8 stycznia 2013 r.
10 stycznia komisja finansów zajmie si´ ewentualnymi senackimi
poprawkami do bud˝etu. G∏osowanie nad nimi odb´dzie si´ na posiedzeniu Sejmu w dniach 23-25 stycznia. Ustawa bud˝etowa 28 stycznia
ma byç przekazana do podpisu prezydentowi, Bronis∏awowi Komorowskiemu.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Unia chce przeznaczyç 29 miliardów euro rocznie
na ratowanie klimatu
Przynajmniej 20% swojego bud˝etu,
tj. oko∏o 29 miliardów euro rocznie,
Unia Europejska planuje przeznaczyç
na zapobieganie dalszym zmianom
klimatu.

matyka zapobiegania zmianom klimatu. Na przeciwdzia∏anie temu
zjawisku Unia planuje przeznaczyç
w okresie od 2014 do 2020 r. oko∏o
205 miliardów euro.

Do priorytetów przysz∏ego bud˝etu
Unii Europejskiej nale˝y proble-

Wsparcie by∏oby mo˝liwe m.in.
dzi´ki w∏àczaniu zobowiàzaƒ doty-

czàcych zmiany klimatu do ró˝nych
instrumentów finansowania, np. do
dzia∏aƒ z zakresu spójnoÊci, rolnictwa, czy badaƒ i innowacji.
■
Redakcja

AktualnoÊci
160 mln z∏ ze sprzeda˝y jednostek AAU na „zazielenienie” Polski
Ósma, najwi´ksza do tej pory
transza finansowa, pochodzàca
ze sprzeda˝y jednostek AAU, trafi
do NFOÂiGW na specjalny rachunek klimatyczny, po tym, jak minister Êrodowiska, Marcin Korolec,
podpisa∏ umow´ z Federico Ramos, ministrem rolnictwa, ˝ywnoÊci i Êrodowiska Królestwa
Hiszpanii.

Nadwy˝ki uprawnieƒ
Polska ma nadwy˝k´ tych uprawnieƒ emisji gazów cieplarnianych
w globalnym systemie rozliczeƒ,
www.dashofer.pl

poniewa˝ a˝ o 30% w porównaniu
z wymaganymi 6%, zmniejszy∏a
emisj´ gazów cieplarniach w ramach
zobowiàzaƒ z Protoko∏u z Kioto,
mi´dzynarodowego zobowiàzania
klimatycznego. Nasze nadwy˝ki
sprzedawane sà od 3 lat, generujàc
w ten sposób przychody do specjalnego programu inwestycyjnego,
tzw. Systemu Zielonych Inwestycji.
W ramach tego programu Êrodki ze
sprzeda˝y redukcji emisji przeznaczane sà na finansowanie projektów
proekologicznych w Polsce. Tym
samym jedne dzia∏ania proÊrodowiskowe generujà pieniàdze na kolejne.

Zazielenienie
Zazielenienie to finansowanie ekologicznych inwestycji w Polsce za
pieniàdze z ochrony klimatu. To
dzia∏ania i inwestycje, które wspierajà rozwój zielonej gospodarki
i zmniejszajà emisj´ gazów cieplarnianych.
Zazielenienie dotyczy takich przedsi´wzi´ç, jak:
➢ ocieplanie budynków i oszcz´dzanie energii w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, takich jak
szko∏y, przedszkola i szpitale,

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2012

3

Nr 10/2012
➢ wspierania produkcji czystej
energii z odnawialnych êróde∏
(w biogazowniach rolniczych,
przez budow´ elektrociep∏owni
i ciep∏owni na biomas´ czy przy∏àczanie wiatraków do sieci elektroenergetycznej).
8. transza finansowa
pochodzàca ze sprzeda˝y
jednostek AAU
Polska sprzeda∏a Hiszpanii tzw.
jednostki przyznanej emisji gazów
cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeƒ (tzw. jednostki AAU).

To ju˝ ósma transakcja „zazieleniania” przeprowadzona przez Polsk´
i jednoczeÊnie najwi´ksza pod wzgl´dem wartoÊci i liczby sprzedawanych jednostek, jakà do tej pory zawar∏a Polska. Hiszpanie sfinansujà
w ten sposób w Polsce „zazielenianie”
za ponad 160 mln z∏ (40 mln euro).
Poprzez zawarcie siedmiu wczeÊniejszych umów Polska zarobi∏a na
handlu AAU ponad 530 mln z∏ (prawie 130 mln euro), z czego mo˝e
byç finansowanych w sumie ponad
200 projektów. Po umowie z Hiszpanià ∏àczna kwota, jakà Polska

zarobi∏a na zazielenianie, to blisko
700 mln z∏ (170 mln euro).
Ârodki ze sprzeda˝y redukcji emisji
CO2 Hiszpanii do 2015 r. pomogà
sfinansowaç obni˝anie zu˝ycia energii i paliw w transporcie publicznym.
B´dzie mo˝na kupowaç nowe, ekologiczne autobusy lub dostosowywaç
stare, np. przez dodanie instalacji gazowej, czy inwestowaç w tramwaje
lub systemy sterowania ruchem. Dodatkowe fundusze pozwolà zainwestowaç w systemy zarzàdzania energià
potrzebnà do oÊwietlania ulic. ■
Redakcja

AktualnoÊci
NFOÂiGW uruchomi dop∏aty na energooszcz´dne budownictwo
26 wrzeÊnia Rada Nadzorcza
NFOÂiGW podj´∏a decyzj´ o uruchomieniu dop∏at do kredytów
na budow´ lub zakup energooszcz´dnych budynków. Niemal
o po∏ow´ wzros∏a kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania – do
50 tysi´cy z∏otych dop∏aty do
budowy domu pasywnego oraz
do 30 tysi´cy z∏otych do domu energooszcz´dnego. Wzros∏o równie˝
dofinansowanie do zakupu mieszkaƒ w budynkach pasywnych –
do 16 tysi´cy z∏otych, a w energooszcz´dnych – do 11 tys. z∏ brutto.

Program rusza od przysz∏ego roku
i przez kolejne szeÊç lat (do 2018 roku)
Fundusz wesprze indywidualnych
inwestorów ∏àcznà kwotà 300 mln z∏,
dofinansowujàc budow´ lub zakup
planowanych 12 tysi´cy domów
i mieszkaƒ o niskim zapotrzebowaniu na energi´.
Dotacja kierowana jest do osób
fizycznych budujàcych dom jedno-

rodzinny lub kupujàcych dom/mieszkanie od dewelopera, w tym równie˝ od spó∏dzielni mieszkaniowej.
O dofinansowanie mogà ubiegaç
si´ osoby:
➢ dysponujàce pozwoleniem na
budow´ oraz posiadajàce prawo
do dysponowania nieruchomoÊcià, na której b´dà budowa∏y
budynek mieszkalny,
➢ dysponujàce uprawnieniem do
przeniesienia przez dewelopera
na swojà rzecz: prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci wraz z domem
jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci gruntowej i w∏asnoÊci domu
jednorodzinnego, który b´dzie
na niej posadowiony i stanowiç
b´dzie odr´bnà nieruchomoÊç albo
w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego.
Jednorazowe dofinansowanie zostanie wyp∏acone inwestorom po zakoƒczeniu budowy oraz potwierdzeniu osiàgni´cia zak∏adanych

w projekcie oszcz´dnoÊci energii.
Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe b´dzie przeznaczone
na cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytu hipotecznego. Zakoƒczenie
realizacji przedsi´wzi´cia musi
nastàpiç w terminie do 3 lat od dnia
podpisania umowy kredytu.
W najbli˝szych miesiàcach zostanie
og∏oszony nabór banków zainteresowanych wspó∏pracà oraz szczegó∏owe wymagania techniczne dla
dofinansowywanych budynków.
Kredyt z dop∏atà powinien si´ pojawiç
w okienkach bankowych w I kwartale 2013 r.
Program zaplanowano do 2018 roku,
poniewa˝ od 2020 roku budowanie
domów „o niemal zerowym zu˝yciu energii” stanie si´ obowiàzkiem
wszystkich inwestorów w Polsce
(na podstawie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r.).
■
Redakcja

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
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Porady prawne
Obliczanie kary za wyci´cie drzewa, gdy nie ma pnia?
Wyci´cie drzewa bez wymaganego zezwolenia oznacza koniecznoÊç zap∏acenia administracyjnej
kary pieni´˝nej. Kar´ t´ wymierza
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jej wysokoÊç to trzykrotnoÊç op∏aty za usuni´cie drzewa,
gdy jest ono usuwane zgodnie
z prawem na podstawie wczeÊniejszego zezwolenia.

WysokoÊç op∏aty za usuni´cie drzewa zale˝y od obwodu pnia drzewa
oraz rodzaju i gatunku drzewa. Je˝eli
po nielegalnym usuni´ciu drzewa
pozosta∏ pieƒ, to nie ma problemu
z ustaleniem wysokoÊci kary administracyjnej.
Je˝eli ustalenie obwodu lub gatunku
zniszczonego lub usuni´tego bez
zezwolenia drzewa jest niemo˝liwe, z powodu wykarczowania pnia
i braku k∏ody, dane do wyliczenia
administracyjnej kary pieni´˝nej
ustala si´ na podstawie informacji
zebranych w toku post´powania
administracyjnego, powi´kszajàc jà
o 50%.
Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 3
Ustawy o ochronie przyrody, je˝eli
ustalenie obwodu zniszczonego lub
usuni´tego bez zezwolenia drzewa
jest niemo˝liwe, z powodu braku
k∏ody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieni´˝nej ustala si´,
przyjmujàc najmniejszy promieƒ
pnia i pomniejszajàc wyliczony
obwód o 10%.
Naczelny Sàd Administracyjny
w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r.
orzek∏, ˝e: „Wed∏ug regulacji art. 89
ust. 3 u.o.p. zastosowanie podstawowego wzoru matematycznego
na obwód ko∏a pozwala na jego
obliczenie przy wykorzystaniu d∏ugoÊci promienia (2πr, r – promieƒ)
lub d∏ugoÊci Êrednicy (πd, d – Êrednica).”
www.dashofer.pl

[Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
25 stycznia 2012 r., sygn. akt II
OSK 2129/10].
Stan faktyczny sprawy
Wyrok ten zapad∏ w nast´pujàcych
okolicznoÊciach sprawy:
Burmistrz miasta wymierzy∏ decyzjà administracyjnà Spó∏dzielni
Mieszkaniowej administracyjnà kar´
pieni´˝nà za usuni´cie bez zezwolenia 2 sztuk drzew z gatunku wiàz.
W uzasadnieniu decyzji wskaza∏, ˝e
post´powanie w sprawie wszcz´to
na skutek powzi´tej informacji o usuwaniu drzew z terenu dzia∏ki budowlanej przez pracowników Spó∏dzielni
Mieszkaniowej. Fakt ten potwierdzono w trakcie przeprowadzonych
ogl´dzin przez pracownika Urz´du
Miasta. Pracownik ten stwierdzi∏
usuni´cie 3 drzew gatunku wiàz.
Na miejscu wycinki drzew byli obecni
pracownicy Spó∏dzielni Mieszkaniowej, który potwierdzi∏, ˝e jeden
z pracowników usunà∏ 2 sztuki drzew
gatunku wiàz. Ustalono tak˝e, ˝e
wycinki dokona∏ pracownik Spó∏dzielni.
Od decyzji odwo∏a∏a si´ Spó∏dzielnia Mieszkaniowa. Zaskar˝onej
decyzji zarzuci∏a przyj´cie b∏´dnej
podstawy do wyliczenia wysokoÊci
kary. Zdaniem odwo∏ujàcej obwód
pnia wyci´tych drzew zosta∏ ustalony przez organ w sposób wadliwy.
Mo˝liwe by∏o bowiem ustalenie
obwodu pni wyci´tych drzew, niezale˝nie od tego, i˝ k∏ody drzew zosta∏y poci´te na kawa∏ki. Wskazano,
˝e skoro poci´te kawa∏ki k∏ód drzew
le˝a∏y na stosie obok pni, to istnia∏a
realna mo˝liwoÊç odtworzenia pni
na wysokoÊci 130 cm. Odwo∏ujàca
zwróci∏a tak˝e uwag´ na koniecznoÊç powo∏ania bieg∏ego, zgodnie
z art. 84 K.p.a.

Stanowisko SKO
Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze utrzyma∏o t´ decyzj´ w mocy.
W uzasadnieniu swojej decyzji
Kolegium wskaza∏o, ˝e burmistrz
zebra∏ materia∏ dowodowy niezb´dny do ustalenia stanu faktycznego.
Akceptujàc stanowisko przyj´te
przez organ I instancji, Kolegium
stwierdzi∏o, ˝e ustalenie na podstawie dotychczas zebranego materia∏u
dowodowego obwodów usuni´tych
drzew jest niemo˝liwe z powodu
braku k∏ody. W takiej sytuacji zgodnie z treÊcià art. 89 ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieni´˝nej ustala si´, przyjmujàc najmniejszy promieƒ pnia i pomniejszajàc wyliczony obwód o 10%.
Do ustalenia wysokoÊci kary nie
jest natomiast potrzebny dok∏adny
pomiar obwodu drzewa, sporzàdzony na podstawie opinii wydanej
przez bieg∏ego. Schemat wyliczenia tej kary podany jest w ustawie
o ochronie przyrody, zatem dla wyliczenia tej kary nie jest potrzebna
wiedza specjalistyczna z zakresu
dendrologii. Zdaniem Kolegium
organ I instancji zebra∏ ca∏y materia∏ dowodowy niezb´dny do ustalenia stanu faktycznego. Na podstawie przeprowadzonych ogl´dzin
prawid∏owo okreÊlono obwód pnia
obu drzew, a protokó∏ zawiera
wszystkie wymagane ustalenia.
Wyrok NSA
Podstawowym zagadnieniem wymagajàcym rozstrzygni´cia przez NSA
by∏o to, czy w sprawie zaistnia∏y
okolicznoÊci warunkujàce zastosowanie przepisu art. 89 ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody, przewidujàcego,
˝e w przypadku braku mo˝liwoÊci
ustalenia obwodu usuni´tego bez
zezwolenia drzewa z powodu braku
k∏ody, obwód do wyliczenia admi-
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nistracyjnej kary pieni´˝nej ustala
si´, przyjmujàc najmniejszy promieƒ
pnia i pomniejszajàc wyliczony
obwód o 10%.
Organ pierwszej instancji, przyjmujàc wymieniony przepis jako podstaw´ ustalenia wysokoÊci kary,
wskaza∏ w uzasadnieniu decyzji na
ustalenia z ogl´dzin, zgodnie z którymi: „pomiar obwodu na wysokoÊci
130 cm k∏ód drzew by∏ niemo˝liwy,
gdy˝ zosta∏y poci´te na ma∏e kawa∏ki
i u∏o˝one z boku na stos wraz z kawa∏kami pochodzàcymi z og∏owionych drzew”. W rezultacie dokonano
pomiarów ich najmniejszej Êrednicy, wykorzystanych nast´pnie do
wyliczenia wysokoÊci kary wed∏ug
wzoru matematycznego.
Skar˝àca Spó∏dzielnia Mieszkaniowa,
przyznajàc fakt, i˝ k∏ody usuni´tych
drzew by∏y poci´te na kawa∏ki, jednoczeÊnie zarzuci∏a, ˝e mimo tego
istnia∏a realna mo˝liwoÊç ustalenia
obwodu pni na podstawie k∏ody, tj.
odtworzenia pni na wysokoÊci 130 cm.
Wed∏ug stanowiska sàdu pierwszej
instancji fakt poci´cia k∏ód nie
oznacza∏ ich braku, a tym samym
nie uprawnia∏ do ustalenia wysokoÊci
kary przy wykorzystaniu wzoru matematycznego zawartego w art. 89
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto sàd I instancji w uzasadnieniu wyroku zaznaczy∏, ˝e dokumentujàcy ogl´dziny miejsca usuni´cia drzew protokó∏ nie wyjaÊnia
zasadniczej kwestii, czy w dniu
ogl´dzin poci´te k∏ody istnia∏y czy
te˝ nie, oraz je˝eli istnia∏y, to czy
by∏o mo˝liwe ustalenie obwodów
pni drzew na wysokoÊci 130 cm.
NiewyjaÊnienie tych okolicznoÊci sàd
potraktowa∏ jako uchybienie, dajàce
podstaw´ do uchylenia decyzji wydanych przez organy obu instancji.
NSA uzna∏, ˝e materia∏ dokumentujàcy miejsce usuni´cia drzew oraz
przeprowadzone tam czynnoÊci wyjaÊniajàce organu nie ogranicza∏ si´
wy∏àcznie do protoko∏u z ogl´dzin,
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aczkolwiek by∏ to dowód podstawowy. Zatem w Êwietle ca∏oÊci
zgromadzonego materia∏u dowodowego organ pierwszej instancji by∏
uprawniony do uznania, ˝e poci´cie k∏ód na kawa∏ki uniemo˝liwia∏o
ich pomiar na wysokoÊci 130 cm.
Wed∏ug NSA wprawdzie poci´cie
k∏ód nie oznacza∏o ich braku, jednak
dla dokonania wymaganego pomiaru
na wysokoÊci 130 cm konieczne jest,
aby k∏oda by∏a w stanie to umo˝liwiajàcym.
Sugerowane natomiast przez Spó∏dzielni´ odtworzenie k∏ody z poci´tych kawa∏ków nie gwarantowa∏oby,
˝e tak dokonany pomiar by∏by
dok∏adny. Je˝eli jednak przyjàç, ˝e
taka mo˝liwoÊç istnia∏a, to rzeczà
Spó∏dzielni by∏o podj´cie inicjatywy dowodowej w tym kierunku.
Skoro pracownik organu administracji dokona∏ wst´pnych ogl´dzin,
to nie by∏o przeszkód, aby Spó∏dzielnia w tym dniu zabezpieczy∏a
Êci´te drzewa i podj´∏a czynnoÊci,
majàce na celu takie ich odtworzenie, aby mo˝liwe by∏o dokonanie
pomiaru. Zaniechanie takich dzia∏aƒ
przez stron´ oraz brak wniosków
w tym zakresie podczas ogl´dzin
musia∏o skutkowaç niezasadnoÊcià
zarzutu podniesionego dopiero w odwo∏aniu, a nast´pnie skardze.
NSA zwróci∏ uwag´, ˝e nie mo˝na
traciç z pola widzenia faktu, ˝e
w rozpoznawanej sprawie okreÊlone
wnioski dowodowe mog∏y byç
uwzgl´dnione tylko w stanie istniejàcym w dniu ogl´dzin, a w póêniejszym okresie tylko wówczas, gdyby
Spó∏dzielnia w∏aÊciwie zabezpieczy∏a Êci´te drzewa. Ponadto trzeba
dodaç, ˝e Spó∏dzielnia, formu∏ujàc
zarzut co do niew∏aÊciwie dokonanego pomiaru, nie powo∏a∏a si´ na
˝aden przeciwdowód wykazujàcy,
˝e pomiar dokonywany na podstawie odtworzonej k∏ody da∏by wynik
gwarantujàcy zastosowanie ni˝szej
stawki do wyliczenia kary.
NSA orzek∏, ˝e nie mo˝na by∏o te˝
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uznaç za skuteczne tych zastrze˝eƒ
skar˝àcej, które odnosi∏y si´ do przyj´tych w protokole wymiarów pni
drzew. Wprawdzie przepis art. 89
ust. 3 ustawy wymaga, aby do obliczenia obwodu pos∏u˝yç si´ „najmniejszym promieniem pnia”, to
jednak odnotowanie w protokole
wymiaru „najmniejszej Êrednicy”
nie by∏o uchybieniem dyskwalifikujàcym dokonane pomiary.
Nale˝y przyjàç, ˝e podane w protokole wymiary „najmniejszej Êrednicy” stanowi∏y dwukrotnoÊç „najmniejszego promienia”. Brak zastrze˝eƒ przedstawiciela Spó∏dzielni
do treÊci protoko∏u sprawi∏, ˝e móg∏
on stanowiç podstaw´ dowodowà
do ustalenia wysokoÊci kary. W tym
kontekÊcie niezrozumia∏e jest stwierdzenie Sàdu w uzasadnieniu wyroku co do zasadnoÊci zarzutu skargi
w zwiàzku z tym, ˝e „znajdujàcy si´
w aktach sprawy protokó∏ z ogl´dzin nie okreÊla obwodu pni, ale
ich Êrednice”.
NSA podkreÊli∏, ˝e wed∏ug regulacji
art. 89 ust. 3 zastosowanie podstawowego wzoru matematycznego
na obwód ko∏a pozwala na jego obliczenie przy wykorzystaniu d∏ugoÊci
promienia (2πr, r – promieƒ) lub
d∏ugoÊci Êrednicy (πd, d – Êrednica).
NSA orzek∏, ze dokonanie podstawowych dzia∏aƒ matematycznych
pozwoli∏o na zweryfikowanie obliczeƒ przedstawionych w decyzji
organu pierwszej instancji i stwierdzenie, ˝e sà one prawid∏owe.
Bieg∏y dendrolog
do okreÊlenia pnia
W podobnej sprawie Wojewódzki
Sàd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim wskaza∏, ˝e:
„O ile ustalenie gatunku drzewa oraz
obliczenie jego obwodu nie jest zabiegiem skomplikowanym, to nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e zbadanie wieku
drzewa wymaga wiadomoÊci specjalnych. Gdy brak jest pnia drzewa,
www.dashofer.pl
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które wyci´to bez zezwolenia, przy
wymierzaniu kary pieni´˝nej niezb´dny mo˝e okazaç si´ udzia∏ bieg∏ego dendrologa, szczególnie gdy
strona kwestionuje ustalenia organu
w tym zakresie”. [Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
16 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Go
716/10].
Pomiarem wieku, wysokoÊci oraz
przyrostu drzew i drzewostanów
zajmuje si´ dziedzina dendrologii –
dendrometria. W tej sprawie w protoko∏ach ogl´dzin brak by∏o jakichkolwiek informacji odnoÊnie do
wieku drzew. WSA w uzasadnieniu wyroku podkreÊli∏, ˝e strona,
która tak, jak skar˝àcy, nie posiada
wiedzy specjalistycznej ma prawo
˝àdaç weryfikacji ustaleƒ organu
w zakresie wieku drzew z uwagi na
mo˝liwoÊç zastosowania dolegliwej sankcji.
W sprawie organ wymierzajàcy kar´
zaniecha∏ przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów na okolicznoÊç
wieku drzew, przesàdzajàc arbitralnie, ˝e „przedmiotowe drzewa by∏y
w wieku znaczàco przekraczajàcym
5 lat. Za takim stwierdzeniem, bez
potrzeby odwo∏ywania si´ do wiedzy specjalnej z zakresu leÊnictwa
czy dendrologii, przemawia ustalony
(bezspornie) promieƒ pni w wymiarze odpowiednio 13,5 cm i 16,5 cm,
co obrazuje drzewa o Êrednicy 27 cm
i 30 cm. Drzewa o takich Êrednicach, rosnàce nawet w warunkach
niekorzystnych, musia∏yby mieç na
pewno wi´cej jak 5 lat”.

WSA uzna∏ jednak, ˝e organ, dokonujàc takiej swobodnej, niepopartej
˝adnymi obliczeniami konstatacji,
nie odwo∏a∏ si´ w jakimkolwiek
miejscu do powszechnie uznanych
i stosowanych w dendrometrii metod
obliczania wieku drzew, tj. na podstawie s∏ojów-przyrostów rocznych,
wzorów matematycznych do szacowania wieku drzew, a przede wszystkim do okreÊlenia wieku drzew na
podstawie pierÊnicy i obwodów
opracowanych przez prof. Longina
Majdeckiego.
Nale˝y tak˝e mieç na uwadze równie˝ fakt, i˝ mogà zdarzyç si´ przypadki, ˝e w ciàgu jednego roku b´dzie
przyrost np. dwóch „okó∏ków” lub
w ciàgu dwóch lat jednego „okó∏ka”.
Uzale˝nione jest to mi´dzy innymi
od ˝yznoÊci gleby, warunków panujàcych w poszczególnych latach
wzrostu drzew, tj. temperatury, opadów, nas∏onecznienia, zaÊ w skrajnie
niekorzystnych warunkach zdarza
si´, ˝e drzewa nie przyrastajà w ogóle.
W ocenie WSA za niedopuszczalne
nale˝y uznaç oparcie si´ organu
wymierzajàcego kar´ za nielegalnà
wycink´ drzewa na w∏asnych przekonaniach niepopartych ˝adnymi
obliczeniami i metodami ustalenia
wieku drzew. Organ ten mia∏ obowiàzek przedstawiç w uzasadnieniu
zaskar˝onej decyzji zastosowanà
przez siebie metod´ obliczenia
wieku drzew oraz êród∏o informacji
na temat tej metody i umo˝liwiç
ustosunkowanie si´ do niej.

kacje w dziedzinie dendrologii, bez
mo˝liwoÊci weryfikacji prawid∏owoÊci wyciàgni´tych przez nich
wniosków, powoduje, ˝e zaskar˝ona
decyzja narusza przepisy prawa.
W sytuacji, gdy strona w odwo∏aniu podnios∏a zarzut braku jakichkolwiek ustaleƒ w zakresie wieku
wyci´tych drzew, wymagajàcych
wiedzy specjalnej, organ powinien
w pierwszej kolejnoÊci rozwa˝yç
potrzeb´ przeprowadzenia dowodu
z opinii bieg∏ego.
Jak zauwa˝y∏ WSA, w takich sprawach organ administracji stosuje
przepis prawa, majàcy charakter
represyjny. Na stron´ ma byç na∏o˝ona sankcja administracyjna w postaci kary pieni´˝nej w znacznej
wysokoÊci.
Stronie, wobec której sankcja ta jest
stosowana, nale˝y zapewniç prawo
do obrony i mo˝liwoÊç udowodnienia wskazywanych przez nià okolicznoÊci, majàcych z punktu widzenia
na∏o˝enia kary zasadnicze znaczenie. Strona, która sama nie posiada
wiedzy specjalistycznej, ma prawo
do ˝àdania weryfikacji ustaleƒ
organu wymagajàcych wiadomoÊci
specjalnych przez bieg∏ego.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
ADWOKAT

§
–

–

Wydanie decyzji, bez jakiegokolwiek
odwo∏ania si´ na fachowe publi-

Podstawa prawna:
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 2129/10.
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2010 r.,
sygn. akt II SA/Go 716/10.

Akademia Dashofera – wiedza i umiej´tnoÊci, których potrzebujesz!
●

Zapewniamy: ● Seminaria otwarte i zamkni´te ● Wysoki poziom merytoryczny zaj´ç
Warsztaty i mo˝liwoÊç dyskusji z wyk∏adowcà ● Komfort zadawania pytaƒ ● Niewielkie grupy

Seminaria – mi´dzy innymi z zakresu:
budownictwa, bud˝etówki, ochrony Êrodowiska, przemys∏u, szkolnictwa, transpotu i logistyki,
zarzàdzania jakoÊcià, Unii Europejskiej
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie: www.akademiadashofer.pl

Nie znalaz∏eÊ w nasze ofercie seminarium, którym by∏byÊ zainteresowany?
Napisz do nas na adres: seminaria@dashofer.pl
www.dashofer.pl
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Porady prawne
Instytucja kary pieni´˝nej za niezorganizowanie przetargu
na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
Niezorganizowanie przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów
jest deliktem administracyjnym,
a jego pope∏nienie zagro˝one
jest karà pieni´˝nà przewidzianà
w Ustawie o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach. Jaka jest
wysokoÊç kary za niezorganizowanie przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci? Czy kara
ta grozi za brak organizacji przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, czy te˝ za brak rozstrzygni´cia tego przetargu? Kto
ma kompetencje do na∏o˝enia
kary pieni´˝nej za niezorganizowanie przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci?

Uwagi wst´pne
Podstawowym aktem prawnym,
który stanowi ramy do analizy problematyki instytucji kary pieni´˝nej
za niezorganizowanie przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, jest
ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2012 r. Nr 391), a w szczególnoÊci nowelizacja tej ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 152, poz. 897).
Nowelizacja z dnia 1 lipca 2011 r.
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach wprowadzi∏a do
polskiego porzàdku prawnego przepis art. 9z ust. 4, zgodnie z którym:
„(…) gmina, która nie wykonuje obowiàzku, o którym mowa w art. 6d ust. 1
– podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 10000 z∏ do 50000 z∏”.

8

Przepis art. 6d Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach stanowi, i˝
1. „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiàzany zorganizowaç
przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczàcej ponad 10 000 mieszkaƒców mo˝e podjàç uchwa∏´ stanowiàcà akt prawa miejscowego,
o podziale obszaru gminy na sektory, bioràc pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców, g´stoÊç zaludnienia na danym terenie oraz obszar mo˝liwy do
obs∏ugi przez jednego przedsi´biorc´ odbierajàcego odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
3. W przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o których
mowa w ust. 1, organizuje si´ dla ka˝dego z wyznaczonych sektorów.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okreÊla w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w szczególnoÊci:
1) wymogi dotyczàce przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta∏oÊci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk∏adowania do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci;
3) standard sanitarny wykonywania us∏ug oraz ochrony Êrodowiska;
4) obowiàzek prowadzenia dokumentacji zwiàzanej z dzia∏alnoÊcià
obj´tà zamówieniem;
5) szczegó∏owe wymagania stawiane przedsi´biorcom odbierajàcym
odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci”.

Adresatem przepisu art. 9z ust. 4
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach sà podmioty, na
których cià˝y obowiàzek organizacji
przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, czyli wójt, burmistrz bàdê
prezydent miasta.
Kto ma kompetencje
do na∏o˝enia kary
pieni´˝nej za
niezorganizowanie
przetargu?
Zgodnie z przepisem art. 9zb ust. 2,
który obowiàzuje w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2012 r.,
kary pieni´˝ne za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci mo˝e na∏o˝yç wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska.
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✔

WA˚NE!

Kary pieni´˝ne za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci nak∏adane sà przez
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Zawieszenie i umorzenie
zap∏aty kary
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska ma na podstawie Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach kompetencje do zawieszenia zap∏aty kary za niezorganizowanie przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci lub jej umorzenia.
Zawieszenie zap∏aty kary za niezorganizowanie przetargu na odbieranie
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odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci lub jej umorzenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska dokonywane jest – podobnie jak na∏o˝enie
tej kary – w drodze decyzji administracyjnej.

Interpretacje przepisu
art. 9z ust. 4
Nale˝y podkreÊliç, i˝ przepis art. 9z
ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, który
stanowi podstaw´ prawnà do na∏o˝enia na gmin´ kary pieni´˝nej
za niezorganizowanie przetargu
na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
wchodzi w ˝ycie dopiero 1 lipca
2013 r.
Jest to bardzo istotna kwestia w praktyce gospodarki odpadami, obszernie dyskutowana przez ekspertów.
Podstawowà wàtpliwoÊcià, jakà
rodzi wejÊcie przepisu art. 9z ust. 4.
Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach w ˝ycie 1 lipca
2013 r., jest kwestia, czy z deliktem
administracyjnym, polegajàcym na
niezorganizowaniu przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, mamy do czynienia wtedy, gdy 1 lipca
2013 r. przetarg nie zosta∏ zorganizowany, czy te˝ wtedy, gdy przed
tà datà nie zosta∏ rozstrzygni´ty.
W literaturze przedmiotu pojawia
si´ poglàd, zgodnie z którym z deliktem administracyjnym polegajàcym
na niezorganizowaniu przetargu na
odbieranie odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci mamy do czynienia wtedy, gdy 1 lipca
2013 r. przetarg nie zostanie zorganizowany.
Wydaje si´, i˝ nale˝y zgodziç si´
z tym stanowiskiem. Przemawiajà
za nim takie argumenty jak ten, ˝e
w praktyce nie jest wa˝na data zakoƒczenia przetargu, ale moment jego
rozpocz´cia.
www.dashofer.pl

Ponadto za rozstrzygni´ciem, i˝
z deliktem administracyjnym polegajàcym na niezorganizowaniu przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci mamy do czynienia wtedy,
gdy 1 lipca 2013 r. przetarg nie
zostanie zorganizowany, przemawia wyk∏adnia literalna przepisu
art. 6d Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach – zgodnie z tym przepisem niezb´dne jest
zorganizowanie – nie zakoƒczenie
i rozstrzygniecie – przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e w literaturze przedmiotu przyjmuje si´,
i˝ sankcja przewidziana w przepisie art. 9z ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
dotyczy sytuacji, w której gmina
powierza podmiotowi zewn´trznemu
wykonywanie okreÊlonych us∏ug bez
przetargu, a nie w ogóle niezorganizowania przetargu i wykonywania zadaƒ przez w∏asnà jednostk´
organizacyjnà.
WysokoÊç kary pieni´˝nej
Za pope∏nienie deliktu polegajàcego na niezorganizowaniu przetargu
na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
w Ustawie o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach przewidziana jest kara pieni´˝na, której minimalna wysokoÊç wynosi 10 000 z∏,
zaÊ maksymalna wysokoÊç wynosi
50 000 z∏.

✔

UWAGA!

W przypadku, gdy dany obowiàzek
organizacji przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci powinien byç wykonany przez zwiàzek mi´dzygminny,
karze pieni´˝nej za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci podlega – zgodnie z Ustawà
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach – ten zwiàzek.

Czynniki wp∏ywajàce na
wysokoÊç kary pieni´˝nej
Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska przy ustalaniu wysokoÊci
kary pieni´˝nej za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci powinien – zgodnie
z przepisem art. 9zc Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach – uwzgl´dniç takie elementy,
jak stopieƒ szkodliwoÊci czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasowà
dzia∏alnoÊç podmiotu.
Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach nie definiuje
stopnia szkodliwoÊci czynu. Warto
odwo∏aç si´ zatem do definicji spo∏ecznej szkodliwoÊci czynu, którà
operuje Kodeks karny.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z przepisem art. 115 § 2
Kodeksu karnego przy ocenie stopnia spo∏ecznej szkodliwoÊci czynu sàd
bierze pod uwag´ rodzaj i charakter
naruszonego dobra, rozmiary wyrzàdzonej lub gro˝àcej szkody, sposób
i okolicznoÊci pope∏nienia czynu, wag´
naruszonych przez sprawc´ obowiàzków, jak równie˝ postaç zamiaru,
motywacj´ sprawcy, rodzaj naruszonych regu∏ ostro˝noÊci i stopieƒ ich
naruszenia.

Ocena dotychczasowej
dzia∏alnoÊci podmiotu
Ocena dotychczasowej dzia∏alnoÊci
podmiotu, na który ma byç ewentualnie na∏o˝ona kara pieni´˝na za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, powinna
odnosiç si´ przede wszystkim do
dotychczasowej karalnoÊci danego
podmiotu bàdê jej braku.
W sytuacji gdy podmiot, który nie
zorganizowa∏ przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, uprzednio
zosta∏ ju˝ ukarany za takie dzia∏anie,
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administracyjna kara pieni´˝na za
takà samà kwalifikacj´ czynu powinna
byç wy˝sza. W sytuacji zaÊ, gdy
podmiot ten nie by∏ w przesz∏oÊci
karany za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
wówczas administracyjna kara pie-

!

ni´˝na powinna byç raczej zbli˝ona
do wysokoÊci minimalnej.
■

–

Marta Pawlak LL.M

§
–

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku

–

w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2012 r. Nr 391).
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r.
Nr 152, poz. 897).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.).

Temat numeru

Wytyczne w zakresie regu∏ dofinansowania z programów
operacyjnych podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia
us∏ug publicznych w gospodarce odpadami
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lipcu br. opublikowa∏o
nowà wersj´ Wytycznych w zakresie regu∏ dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujàcych obowiàzek
Êwiadczenia us∏ug publicznych
w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego
w gospodarce odpadami.

Wytyczne zosta∏y wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 Ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Wytyczne w zakresie regu∏ dofinansowania z programów operacyjnych
podmiotów realizujàcych obowiàzek Êwiadczenia us∏ug publicznych
w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego w gospodarce odpadami majà zastosowanie do dzia∏aƒ krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
w których przewidziano dofinansowanie podmiotów realizujàcych
obowiàzek Êwiadczenia us∏ug publicznych w gospodarce odpadami
w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.

✔

WA˚NE!

Celem Wytycznych jest wskazanie
regu∏ przekazywania operatorom,
dofinansowania z programów operacyjnych na realizacj´ projektów
gmin i województw, zwiàzanych ze
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Êwiadczeniem us∏ug publicznych
w gospodarce odpadami.

Przepisy unijne
Nowelizacja dokumentu dostosowuje wytyczne krajowe do zmian
prawnych, wynikajàcych z wejÊcia
w ˝ycie od dnia 31 stycznia 2012 r.
Decyzji KE z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy paƒstwa
w formie rekompensaty z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ug publicznych,
przyznawanej przedsi´biorstwom
zobowiàzanym do wykonywania
us∏ug Êwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Decyzja SGEI).
Zgodnie z Decyzjà KE 2012/21/UE
niezb´dne jest na∏o˝enie na przedsi´biorstwo zobowiàzania do zarzàdzania us∏ugami Êwiadczonymi
w ogólnym interesie gospodarczym
przez jeden lub kilka aktów, których
forma mo˝e zostaç okreÊlona przez
ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie. Akt
lub akty powinny w szczególnoÊci
okreÊlaç:
➢ charakter i czas trwania zobowiàzania do Êwiadczenia us∏ug
publicznych,
➢ przedsi´biorstwa i terytoria,
których dotyczy zobowiàzanie,
➢ rodzaj wszystkich wy∏àcznych
lub specjalnych praw przyznanych przedsi´biorstwu,
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➢ mechanizm rekompensaty oraz
wskaêniki s∏u˝àce do obliczania, kontrolowania i przeglàdów
rekompensat,
➢ regu∏y dotyczàce unikania i zwrotów nadwy˝ek rekompensat.
Zmiany w Wytycznych
Nowa wersja Wytycznych uwzgl´dnia równie˝ zmiany wynikajàce
z nowelizacji Ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach.
Najwa˝niejsze zmiany wprowadzone w nowej wersji Wytycznych obejmujà:
1. Aktualizacj´ podstaw prawnych przez wprowadzenie do
katalogu aktów prawnych Decyzji SGEI oraz Ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach oraz niektórych
innych ustaw.
2. Doprecyzowanie poj´cia umowy o Êwiadczenie us∏ug publicznych. Zgodnie z nowym zapisem
przedmiotem Umowy o Êwiadczenie us∏ug publicznych jest
Êwiadczenie us∏ug publicznych
w gospodarce odpadami. Umowa reguluje szczegó∏owy zakres
obowiàzku Êwiadczenia us∏ug
publicznych oraz warunków
Êwiadczenia tych us∏ug i mo˝e
przybraç form´:
www.dashofer.pl
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➢ umowy zawartej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
z przedsi´biorcà zewn´trznym
w trybie Ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, Ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi, Prawa zamówieƒ publicznych,
➢ uchwa∏y organu stanowiàcego
jednostki samorzàdu terytorialnego, umowy wykonawczej, umowy spó∏ki (statutu
spó∏ki) lub aktu wewn´trznego
(planu, regulaminu itp.) w odniesieniu do spó∏ki komunalnej posiadajàcej status podmiotu wewn´trznego,
➢ uchwa∏y organu stanowiàcego
jednostki samorzàdu terytorialnego, statutu albo aktu wewn´trznego (planu, regulaminu itp.) w odniesieniu do
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego lub jednostki bud˝etowej.
3. Wskazanie, w jakich sytuacjach
wyp∏acana rekompensata ma
charakter pomocy publicznej.
4. Dostosowanie do wymogów
Decyzji SGEI postanowieƒ wytycznych dotyczàcych treÊci
umowy o Êwiadczeniu us∏ug
publicznych.
5. Zawarcie w wytycznych wyjaÊnienia odnoÊnie do obowiàzywania umów o Êwiadczeniu
us∏ug publicznych zawartych
w poprzednim stanie prawnym.
6. Zasygnalizowanie zmiany w zasadach wyboru operatorów
us∏ug wynikajàcych z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.
7. Doprecyzowanie zakresu stosowania Decyzji SGEI do przedsi´biorcy zewn´trznego.
8. Doprecyzowanie zasad ubiegania si´ o dofinansowanie.
9. Dostosowanie do Decyzji SGEI
postanowieƒ wytycznych dotyczàcych liczenia rekompensaty.
10.Uzupe∏nienie postanowieƒ dotyczàcych przejrzystoÊci stosunków finansowych.
www.dashofer.pl

11.Uzupe∏nienie postanowieƒ dotyczàcych sprawozdawczoÊci
do Komisji Europejskiej:
➢ dodanie do Wytycznych nowego za∏àcznika (Za∏àcznik
nr 3 – Zasady obliczania wewn´trznej stopy zwrotu (IRR
– Internal Rate of Return),
➢ dostosowanie do wymogów
Decyzji SGEI za∏àcznika
nr 4 (Lista sprawdzajàca).
Samorzàdowy zak∏ad
bud˝etowy
Zgodnie z postanowieniami Ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach zadania gmin w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci mogà byç realizowane samodzielnie przez gmin´
dzia∏ajàcà w formie samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego.
Samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy
tworzony jest na podstawie Ustawy
o finansach publicznych przez rad´
gminy, która nadaje mu statut
(okreÊlajàcy m.in. przedmiot dzia∏alnoÊci i cel, w jakim zosta∏ powo∏any oraz wskazujàcy, jakim mieniem dysponuje zak∏ad).

✔

WA˚NE!

Obowiàzek Êwiadczenia us∏ug publicznych nak∏adany jest na samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy przez zawarcie odpowiedniego postanowienia w jego statucie, które okreÊla cel
i przedmiot dzia∏alnoÊci samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego.

Ustalenie, ˝e podmiotem wykonujàcym us∏ugi publiczne b´dzie
samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy,
nast´puje na mocy decyzji rady
gminy. Wybór samorzàdowego
zak∏adu bud˝etowego nie wymaga
przeprowadzania przetargu i nie wymaga zawarcia z nim przez gmin´
umowy cywilnoprawnej.

Spó∏ka komunalna
Zadania gmin w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych oraz odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci mogà byç równie˝ realizowane
przez spó∏k´ komunalnà, która ma
charakter podmiotu wewn´trznego.
Spó∏ki komunalne dzia∏ajà na podstawie Ustawy o gospodarce komunalnej w formach organizacyjnych
przewidzianych Ustawà z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek
handlowych.
Gmina tworzy spó∏ki komunalne
w drodze uchwa∏y podj´tej przez rad´
gminy, bàdê przyst´puje do istniejàcej spó∏ki. Zadania gminy realizujà równie˝ spó∏ki komunalne,
które powsta∏y z mocy prawa albo
w inny szczególny sposób.
Finansowanie zadaƒ wykonywanych przez spó∏k´ komunalnà nast´puje ze Êrodków w∏asnych tej spó∏ki,
a gmina zobowiàzana jest wyposa˝yç utworzonà przez siebie spó∏k´
komunalnà w majàtek w celu wykonywania przez nià zadaƒ w∏asnych.
Na∏o˝enie obowiàzku Êwiadczenia
us∏ug publicznych na spó∏k´ komunalnà nast´puje w uchwale rady
gminy o zawiàzaniu spó∏ki lub przystàpieniu do niej, w której nale˝y
stwierdziç, i˝ celem dzia∏alnoÊci
spó∏ki komunalnej b´dzie wykonywanie zadania w∏asnego gminy,
dotyczàcego zaspakajania potrzeb
mieszkaƒców w zakresie okreÊlonego zadania w∏asnego gminy.

✔

WA˚NE!

Dodatkowo umowa spó∏ki komunalnej (statut spó∏ki komunalnej) powinna przewidywaç, ˝e celem spó∏ki
jest wykonywanie okreÊlonego zadania w∏asnego gminy. Cel dzia∏alnoÊci
spó∏ki komunalnej powinien znaleêç
odzwierciedlenie w szczegó∏owym
opisie przedmiotu jej dzia∏alnoÊci.
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Powierzenie spó∏ce komunalnej
zadaƒ w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaƒców na terenie gminy
macierzystej oraz okreÊlenie regu∏
finansowania dzia∏alnoÊci spó∏ki
nast´puje w formie uchwa∏y organu
stanowiàcego i aktu za∏o˝ycielskiego spó∏ki (tj. umowy albo statutu spó∏ki komunalnej). Kwestie
szczegó∏owe zwiàzane z realizacjà
ww. zadaƒ reguluje umowa wykonawcza, która nie podlega Prawu
zamówieƒ publicznych.
Przedsi´biorca
zewn´trzny
Gmina mo˝e powierzyç wykonywanie zadaƒ gminy przedsi´biorcom zewn´trznym.
Powierzenie wykonywania zadaƒ
nast´puje w drodze umowy o Êwiadczenie us∏ug publicznych o charakterze umowy cywilnoprawnej, zawieranej na zasadach ogólnych.
Wybór przedsi´biorcy zewn´trznego,
z którym gmina zawrze umow´
o Êwiadczenie us∏ug publicznych,
nast´puje na zasadach okreÊlonych
w Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prawie zamówieƒ publicznych albo Ustawie o koncesji
na roboty budowlane lub us∏ugi.
Ubieganie si´
o dofinansowanie
Gmina albo operator (spó∏ka komunalna lub przedsi´biorca zewn´trzny)
Êwiadczàcy us∏ugi publiczne ma
mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofinansowanie ze Êrodków unijnych na
realizacj´ projektów dotyczàcych
budowy lub modernizacji:
➢ punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
z uwzgl´dnieniem odpadów niebezpiecznych,
➢ instalacji umo˝liwiajàcych przygotowanie odpadów do procesów
odzysku, w tym recyklingu,
➢ instalacji do odzysku, w tym
recyklingu poszczególnych ro-
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dzajów odpadów komunalnych
oraz odpadów niebezpiecznych
wydzielonych z odpadów komunalnych, medycznych, weterynaryjnych oraz odpadów zawierajàcych azbest,
➢ instalacji do termicznego przekszta∏cania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
➢ instalacji do unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych,
medycznych, weterynaryjnych
oraz zawierajàcych azbest w procesach innych ni˝ sk∏adowanie.
Wymienione wy˝ej podmioty mogà
równie˝ otrzymaç dotacje przeznaczone na:
➢ dostosowanie funkcjonowania
istniejàcych sk∏adowisk odpadów
do obowiàzujàcych przepisów,
➢ przygotowanie dokumentacji niezb´dnej do wnioskowania i realizacji przedsi´wzi´cia (w tym studium wykonalnoÊci, dokumentacji
technicznej i przetargowej).
W przypadku, gdy operatorem wykonujàcym us∏ugi publiczne ma byç:
➢ samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy – wniosek o dofinansowanie podpisuje wójt gminy,
➢ spó∏ka komunalna – wniosek
o dofinansowanie podpisuje wójt
gminy (je˝eli dofinansowaniem
ma dysponowaç gmina) lub zarzàd spó∏ki komunalnej (je˝eli
dofinansowanie ma otrzymaç
bezpoÊrednio przez spó∏k´),
➢ przedsi´biorca zewn´trzny –
wniosek o dofinansowanie podpisuje wójt gminy (je˝eli dofinansowanie na realizacj´ projektu ma
otrzymaç gmina) lub podmiot
uprawniony do reprezentowania
przedsi´biorcy zewn´trznego
(je˝eli dofinansowanie ma otrzymaç bezpoÊrednio przedsi´biorca).

nej formie (np. dotacja, ze Êrodków
unijnych, zwolnienie podatkowe
lub wynagrodzenie), otrzymywane
przez operatora wy∏àcznie z tytu∏u
i w celu pokrycia kosztów zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug publicznych. Rekompensata, oprócz pokrycia kosztów poniesionych w zwiàzku
ze Êwiadczeniem us∏ug publicznych, mo˝e równie˝ zapewniç
operatorowi tzw. rozsàdny zysk.
Rozsàdny zysk oznacza stop´
zwrotu z kapita∏u, której wymaga∏oby typowe przedsi´biorstwo podczas podejmowania decyzji, czy
Êwiadczyç us∏ugi w ogólnym interesie gospodarczym przez ca∏y okres
powierzenia, przy uwzgl´dnieniu
poziomu ryzyka.
■
Robert Baraƒski

§
–

–

–

–

–

Rekompensata
Rekompensata rozumiana jest jako
wszelkie przysporzenia, w dowol-
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Podstawa prawna:
Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie stosowania art. 106
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy paƒstwa w formie rekompensaty z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug publicznych, przyznawanej
przedsi´biorstwom zobowiàzanym
do wykonywania us∏ug Êwiadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 7 z 11 stycznia 2012 r.).
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Ârodowisko,
Regionalne Programy Operacyjne,
Wytyczne w zakresie regu∏ dofinansowania z programów operacyjnych
podmiotów realizujàcych obowiàzek
Êwiadczenia us∏ug publicznych w ramach zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego w gospodarce
odpadami, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dnia 23 lipca
2012 r.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712,
z póên. zm.).
Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
– Kodeks spó∏ek handlowych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037).
Ustawa o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Nowelizacja ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z póên. zm.).
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Finanse
Dofinansowanie z Life+ dla organizacji pozarzàdowych,
dzia∏ajàcych w dziedzinie ochrony Êrodowiska
Tylko do 31 paêdziernika 2012 r.
prowadzony jest nabór wniosków z Life+ dla organizacji pozarzàdowych (NGO), dzia∏ajàcych
w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Na dofinansowanie przeznaczono
9000000 euro.

Dofinansowaniu podlegajà niezale˝ne, Êrodowiskowe organizacje
pozarzàdowe non-profit, które sà
aktywne w dziedzinie ochrony
Êrodowiska i nakierowane na dobro
publiczne, z uwzgl´dnieniem zrównowa˝onego rozwoju.
Celem dofinansowania jest promocja i wzmocnienie tych organizacji
na poziomie europejskim w procesie
dialogu przy ustanawianiu i wprowadzaniu polityki Êrodowiskowej
oraz wzmocnienie ich uczestnictwa
w europejskim procesie standaryzacji.
Regu∏y naboru
Dotacja ma wystarczyç na jeden rok
fiskalny dzia∏alnoÊci, a pieniàdze
majà byç przeznaczone na zagwarantowanie niezale˝nego istnienia
i wprowadzania swojego programu
tym NGO, których dzia∏ania przyczyniajà si´ do wprowadzania i/lub
rozwoju polityki Êrodowiskowej
UE oraz legislacji z zakresu Êrodowiska w Europie.
Dofinansowane b´dà te programy
dzia∏aƒ, które nie mog∏yby byç wprowadzone bez wsparcia UE. Jednak
dotacja stanowi dodatkowe wsparcie
finansowe, co oznacza, ˝e podstawà musi byç finansowanie lokalne,
regionalne, krajowe czy prywatne.
èród∏a finansowe nie mogà bazowaç na dotacjach z instytucji UE.
Uczestniczàce w naborze organizacje pozarzàdowe muszà byç prawnie
www.dashofer.pl

ustanowione w jednym z krajów
UE. Powinny istnieç od ponad 2 lat
oraz posiadaç roczne sprawozdania
finansowe za 2 poprzedzajàce lata,
poÊwiadczone przez zarejestrowanego audytora.

✔

WA˚NE!

Audytor powinien przeprowadziç
pe∏nà rewizj´ ksiàg, wraz z kontrolà
dokumentów bazowych. Osoba lub
firma, która zazwyczaj prowadzi ksi´gowoÊç, nie mo˝e wykonaç kontroli
i poÊwiadczenia rachunków rocznych.

Dofinansowywane NGO muszà
byç aktywne na poziomie europejskim, dzia∏aç indywidualnie albo
w formie kilku koordynowanych
organizacji ze strukturà i dzia∏alnoÊcià obejmujàcà co najmniej trzy
kraje UE.

✔

UWAGA!

Organizacje mi´dzynarodowe, czyli
takie, których wi´kszoÊç dzia∏aƒ i cz∏onkostwa dotyczy poziomu pozaeuropejskiego, sà niekwalifikowane.

Luêna wspó∏praca czy wspó∏praca
tymczasowa tak˝e nie sà kwalifikowane dla tego programu. Równie˝ organizacje z cz∏onkostwem
sk∏adajàcym si´ jedynie z pojedynczych osób fizycznych b´dà uznawane za niekwalifikowane. Struktura cz∏onkostwa powinna byç sta∏a
i sk∏adaç si´ z organizacji cz∏onkowskich.
Program dzia∏ania organizacji
starajàcych si´ o dotacj´ powinien byç zwiàzany z:
➢ przyrodà i ró˝norodnoÊcià biologicznà,
➢ zmianà klimatu,
➢ Êrodowiskiem i zdrowiem,
➢ surowcami naturalnymi i odpadami,

➢ kwestiami horyzontalnymi i przekrojowymi (np. standaryzacja).
Dofinansowanie
UE mo˝e dofinansowaç maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych
bud˝etu operacyjnego organizacji
beneficjenta za rok bud˝etowy 2013.
Koszty kwalifikowane nie mogà zajÊç
przed przyznaniem grantu ani przed
rozpocz´ciem roku bud˝etowego
beneficjenta. Dzia∏ania, które przyniosà zysk dzi´ki pomocy innych
instrumentów finansowych UE równie˝ nie sà uznane za kwalifikowane.

✔

WA˚NE!

Maksymalna kwota dofinansowania, o którà mo˝na si´ staraç, wynosi
900000 euro.

Koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane
Za kwalifikowane b´dà uznawane
koszty poniesione jedynie przez
wnioskodawc´. Organizacje cz∏onkowskie mogà uczestniczyç we
wdra˝aniu programu dzia∏aƒ, ale
koszty przez nie poniesione nie b´dà
uznane za kwalifikowane.
Wydatki kwalifikowane muszà byç
konieczne do wprowadzania programu, rozsàdne, spe∏niaç warunki
efektywnoÊci kosztowej. Muszà
powstaç podczas trwania cyklu
˝yciowego programu, byç poniesione przez beneficjenta, mo˝liwe
do identyfikacji i weryfikacji, zapisane na jego koncie ksi´gowym,
opodatkowane i z op∏aconym ubezpieczeniem spo∏ecznym.
Kategorie wydatków kwalifikowanych opisano w Application guide,
NGO operating grants, Call for proposals for funding in 2013.
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Szacunek bud˝etu dla zaproponowanych dzia∏aƒ musi byç zrównowa˝ony. Oznacza to, ˝e sumy zaprezentowane w „kwalifikowane
wydatki/koszty” i „przewidywane
dochody” w bud˝ecie zg∏oszenia
muszà si´ zgadzaç.
Do niekwalifikowanych wydatków
nale˝à:
➢ wsparcie, na które nie wystawiono faktury, np. praca ochotnicza czy urzàdzenia lub przestrzenie udost´pnione bezp∏atnie,
➢ wydatki niezwiàzane z zastosowaniem programu dzia∏aƒ,
➢ wydatki, które nie sà wsparte
dokumentacjà,
➢ wydatki, które nastàpi∏y poza
okresem realizacji,
➢ koszt zakupu wyposa˝enia infrastruktury, w∏àczajàc w to budynki,
ziemi´ i sprz´t z drugiej r´ki,
➢ wzrost kapita∏u i zwrot kapita∏u,
➢ d∏ug i op∏aty d∏u˝ne,
➢ prowizje,
➢ nale˝ne odsetki,
➢ ró˝nice kursowe,
➢ VAT, chyba, ˝e beneficjent mo˝e
wykazaç, ˝e nie jest w stanie go
odzyskaç,
➢ nadmierne lub nierozwa˝ne wydatki,
➢ koszty poniesione przez beneficjenta, ale ju˝ pokryte przez
okreÊlonà dzia∏alnoÊç, na którà
udzielono grantu UE.
Wniosek
Kompletny wniosek sk∏ada si´
z cz´Êci A, T, F i aneksów. Szczegó∏y opisano w Application guide,
NGO operating grants, Call for proposals for funding in 2013.
Tam, gdzie jest to wymagane,
wniosek powinien zostaç odr´cznie
podpisany. Do wniosku w formie
papierowej do∏àcza si´ 2 p∏yty CD
z wersjà elektronicznà zg∏oszenia.
Faksy, poczta elektroniczna wykluczajà wniosek z procedury akceptacji.
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✔

WA˚NE!

Zg∏oszenie nie zostanie przyj´te,
jeÊli: wp∏ynie po terminie, nie b´dzie
na standardowym formularzu, b´dzie
niekompletne, napisane odr´cznie,
zabraknie na nim podpisu.

Przy szacowaniu bud˝etu grantu
nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi
regu∏ami:
➢ grant musi byç wspó∏finansowany,
czyli mieç zapewnione finansowanie inne ni˝ fundusze UE,
➢ tylko jeden grant mo˝e byç
udzielony w ciàgu roku finansowego beneficjenta i nie mo˝e on
dotowaç dzia∏aƒ finansowanych
z innych grantów czy kontraktów UE,
➢ program dzia∏aƒ nie mo˝e wytwarzaç zysku dla beneficjenta,
➢ wydatki kwalifikowane do finansowania muszà zajÊç po rozpocz´ciu uzgodnionego terminu
w umowie grantu.
Kto nie mo˝e
uczestniczyç w naborze?
Wykluczeniu ze starania si´ o dofinansowanie podlegajà zg∏aszajàcy
wniosek, którzy:
➢ sà bankrutami lub sà w likwidacji
i majà swoje sprawy administrowane przez sàd, zawarli uk∏ad
z wierzycielami, zawiesili dzia∏alnoÊç gospodarczà, sà przedmiotem post´powania w tych
sprawach lub znaleêli si´ w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji,
powsta∏ej w wyniku podobnej
procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym,
➢ zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo zwiàzane
z ich dzia∏alnoÊcià zawodowà,
➢ sà winni wykroczenia zawodowego, udowodnionego w jakikolwiek sposób,
➢ nie wype∏nili obowiàzku zwiàzanego z zap∏atà sk∏adek ubezpieczenia spo∏ecznego lub podatków zgodnie z przepisami prawa,
➢ byli przedmiotem wyroku, który
ma powag´ rzeczy osàdzonej za
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nadu˝ycie finansowe, korupcj´,
udzia∏ w organizacji przest´pczej lub jakàkolwiek innà nielegalnà dzia∏alnoÊç, naruszajàcà
finansowe interesy UE,
➢ sà przedmiotem konfliktu interesów,
➢ przy innej procedurze zakupu
czy przyznawania grantu, finansowanej przez bud˝et UE, zostali
uznani za winnych powa˝nego
naruszenia umowy lub nie wywiàzali si´ ze swoich zobowiàzaƒ umownych.
Kryteria doboru
Kryteria selekcji wniosków zosta∏y
szczegó∏owo opisane w przewodniku do naboru wniosków.
Organizacje pozarzàdowe, aby móc
byç zakwalifikowane do dalszej selekcji, muszà spe∏niaç przede wszystkim kryterium mo˝liwoÊci technicznych i finansowych.
Wnioski NGO, które spe∏niajà te
podstawowe warunki, powinny dotyczyç: zmiany klimatu, przyrody
i ró˝norodnoÊci biologicznej, Êrodowiska i zdrowia, surowców naturalnych i odpadów, kwestii horyzontalnych i przekrojowych (np. standaryzacja).
UWAGA!
✔
KE zale˝y szczególnie na dzia∏aniach
przyczyniajàcych si´ do wprowadzania oraz wzmocnienia polityki i legislacji dotyczàcej Êrodowiska w UE
oraz poprawie zrozumienia i wiedzy
na temat wyzwaƒ Êrodowiskowych.

Do kryteriów stosowanych przy
ocenie wniosków zalicza si´:
➢ znaczenie polityki,
➢ potencjalne oddzia∏ywanie programu,
➢ edukacja Êrodowiskowa i aspekty
mi´dzynarodowe,
➢ rozwój organizacji.
Za ka˝dy rodzaj kryterium przyznawane sà punkty. Te wnioski, które
www.dashofer.pl
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uzbierajà ich minimum 50, b´dà
brane pod uwag´ podczas dalszej
selekcji i zakwalifikowania si´ do

przyznawania finansowania. KE rezerwuje sobie prawo rezygnacji
z tego naboru lub modyfikacji

kwoty przeznaczonej na dofinansowania.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Zamykanie i rekultywacja sk∏adowisk odpadów komunalnych
Do 31 paêdziernika mo˝na sk∏adaç wnioski w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja
sk∏adowisk odpadów komunalnych”. Nabór wniosków odbywa
si´ w trybie konkursowym.

W ramach konkursu mo˝na sk∏adaç
projekty polegajàce na zamykaniu i
rekultywacji sk∏adowisk odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne,
dla których zosta∏a wydana decyzja
o ich zamkni´ciu, okreÊlajàca dat´
zaprzestania przyjmowania odpadów do sk∏adowania nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.
Warunkiem ubiegania si´ o przyznanie dofinansowania jest spe∏nienie nast´pujàcych kryteriów:
➢ Powierzchnia rekultywowanego
obszaru, którego dotyczy wniosek, nie mo˝e byç mniejsza ni˝
2 ha, przy czym wniosek mo˝e
dotyczyç sk∏adowisk, b´dàcych
w zarzàdzaniu ró˝nych podmiotów.
➢ WartoÊç wnioskowanej kwoty
ze Êrodków NFOÂiGW na rekul-

tywacj´ 1 ha nie mo˝e przekroczyç 500 tys. z∏.
➢ Data zakoƒczenia realizacji przedsi´wzi´cia okreÊlona na nie
póêniej ni˝ 31 grudnia 2014 r.
Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie b´dà kontynuowa∏y dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sk∏adowaniem odpadów komunalnych.

✔

3. Rekultywacja biologiczna (wprowadzenie roÊlinnoÊci).
4. Instalacje do monitoringu (np.
piezometry).
W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji
s∏u˝àcych do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociàgów
s∏u˝àcych do przesy∏u biogazu poza
teren sk∏adowiska.

WA˚NE!

IntensywnoÊç dofinansowania – do
50% kosztów kwalifikowanych przedsi´wzi´cia, nie wi´cej ni˝ 500 tys. z∏
na 1 ha rekultywowanego obszaru.

Koszty kwalifikowane:
1. Rekultywacja techniczna (ukszta∏towanie wierzchowiny sk∏adowiska, konstrukcja warstwy
rekultywacyjnej, uporzàdkowanie gospodarki odciekami).
2. Odgazowanie sk∏adowiska (wykonanie studni odgazowujàcych, instalacji do pozyskania
biogazu (np. biofiltry, rurociàgi,
pochodnie, instalacje elektryczne pochodni).

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç do dnia
31 paêdziernika 2012 r. bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW albo
przes∏aç drogà pocztowà lub kurierem, z dopiskiem „Rekultywacja –
konkurs”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Finanse
Nabór wniosków na przedsi´wzi´cia zwiàzane z usuwaniem
odpadów zawierajàcych azbest na obszarach dotkni´tych kl´skà
˝ywio∏owà
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków o udost´pnienie Êrodków w ramach
programu priorytetowego pod
nazwà: „Gospodarowanie odpadami innymi ni˝ komunalne”,
cz´Êç II – Usuwanie odpadów
zawierajàcych azbest.

www.dashofer.pl

Cel programu
Wzrost iloÊci unieszkodliwionych
oraz zabezpieczonych odpadów
zawierajàcych azbest.
Formy dofinansowania
Dotacja udzielana przez wojewódz-

kie fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej z udzia∏em
Êrodków udost´pnionych przez
NFOÂiGW.
Warunki udost´pniania Êrodków
przez NFOÂiGW:
1) udost´pnienie Êrodków jest
nieodp∏atne i bezzwrotne,

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 10/2012

15

Nr 10/2012
2) zwrotowi do NFOÂiGW podlegajà niewykorzystane Êrodki
udost´pnione WFOÂiGW oraz
po˝ytki ze Êrodków udost´pnionych WFOÂiGW,
3) NFOÂiGW odst´puje od pobrania zabezpieczenia od WFOÂiGW,
4) Êrodki b´dà przekazywane na
wniosek WFOÂiGW w transzach
kwartalnych.
Limity wyp∏at okreÊla umowa
mi´dzy NFOÂiGW i WFOÂiGW.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOÂiGW z udzia∏em Êrodków NFOÂiGW:
1) Udzielajàc dotacji ze Êrodków
udost´pnionych przez NFOÂiGW,
WFOÂiGW dzia∏a we w∏asnym
imieniu na rzecz NFOÂiGW.
2) Przy okreÊlaniu intensywnoÊci
dofinansowania uwzgl´dnia si´
przepisy dotyczàce dopuszczalnoÊci pomocy publicznej.
3) W przypadku dofinansowania
przekazywanego za poÊrednictwem jednostki samorzàdu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane sà w odniesieniu do ostatecznych odbiorców
korzyÊci. Podmiotem udzielajàcym pomocy ostatecznemu
odbiorcy, zobowiàzanym do
zapewnienia zgodnoÊci pomocy publicznej z zasadami jej
udzielania oraz realizacji innych

obowiàzków podmiotu udzielajàcego pomocy, jest w takiej
sytuacji dotowana jednostka
samorzàdu terytorialnego.
4) Kwota dofinansowania ze Êrodków NFOÂiGW wynosi do 100%
kosztów kwalifikowanych.

jàcych azbest na obszarach dotkni´tych kl´skà ˝ywio∏owà. Koszty te
mogà byç kwalifikowane od dnia
zaistnienia kl´ski.

Wnioski b´dà rozpatrywane na
bie˝àco wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu
do NFOÂiGW.

Wnioski nale˝y sk∏adaç w terminie
od 8 paêdziernika 2012 r. do 6 listopada 2012 r. bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW albo przes∏aç
drogà pocztowà lub kurierem z dopiskiem „Azbest”.

Beneficjenci
Beneficjentem koƒcowym programu
sà jednostki samorzàdu terytorialnego za poÊrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Przedsi´wzi´cia w zakresie demonta˝u, zbierania, transportu oraz
unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierajàcych azbest
na obszarach dotkni´tych kl´skà
˝ywio∏owà.
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi sà koszty
niezb´dne do osiàgni´cia efektu
ekologicznego i obejmujà wy∏àcznie koszty demonta˝u, zbierania,
transportu i unieszkodliwiana lub
zabezpieczenia odpadów zawiera-

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

Do wniosku nale˝y do∏àczyç nast´pujàce dokumenty:
➢ lista przedsi´wzi´ç planowanych do dofinansowania z udzia∏em Êrodków udost´pnionych
WFOÂiGW przez NFOÂiGW,
wraz z potwierdzeniem przez
Wojewod´ wystàpienia kl´ski
˝ywio∏owej na obszarze obejmujàcym realizacj´ tych przedsi´wzi´ç,
➢ warunki dofinansowania przez
WFOÂiGW przedsi´wzi´ç stanowiàcych usuni´cie skutków
kl´ski ˝ywio∏owej.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Nardowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl.
Redakcja

Akademia Dashofera zaprasza
26 paêdziernika 2012 r. w godz. 10.00 (Warszawa, al. Krakowska 271) na seminarium:

Nowe technologie wspomagajàce stabilizacj´ osadów Êciekowych.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: www.akademiadashofer.pl
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