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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ w Paƒstwa r´ce listopadowy numer serwisu
informacyjno-doradczego „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy m.in.
o stawkach op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska na 2012 rok.
Przepisy dotyczàce wycinania drzew
sà bardzo restrykcyjne i nawet drzewa
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Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na 2012 rok
Opublikowano Obwieszczenie
Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci stawek op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok
2012.

Zgodnie z art. 291 ust. 1 Ustawy –
Prawo ochrony Êrodowiska, z dniem
1 stycznia ka˝dego roku, jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska podlegajà podwy˝sze-

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowsika na
rok 2012
Lp.

Przedmiot op∏aty

1
2

Gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza
Substancje wprowadzane ze Êciekami do wód lub
do ziemi
Wody ch∏odnicze wprowadzane do wód lub do ziemi
Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku
Pobór wody podziemnej
Pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej
Powierzchnia, z której odprowadzane sà Êcieki, o których
mowa w art. 3 pkt 38 lit. c Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska

3
4
5
6
7

8

Za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu masy ryb innych
ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych
w ciàgu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub
hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzà
okolicznoÊci, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
Êrodowiska

chore czy zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu
nie mogà byç wycinane samowolnie,
bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia. O tym, jakie kary gro˝à za nieprzestrzeganie tych przepisów, przeczytajà Paƒstwo w dziale Porady prawne.
Tematem numeru sà fundusze europejskie w nowym okresie programowania 2014-2020 dla przysz∏ych inwestycji realizowanych na obszarze ochrony
Êrodowiska.
W dziale Finanse informujemy m.in.
o nowych naborach wniosków na
dofinansowanie.

Górna
jednostkowa
stawka op∏aty
356,12
228,32

z∏/kg
z∏/kg

26,08
260,88
3,87
2,01
3,87

z∏/dam3
z∏/Mg
z∏/m3
z∏/m3
z∏/m2

24,96

z∏

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.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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niu w stopniu odpowiadajàcym
Êredniorocznemu wskaênikowi cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em.

Jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska zosta∏y podwy˝szone o 2,6% w stosunku do stawek
op∏at obowiàzujàcych w 2011 roku.

Jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2012
zosta∏y okreÊlone w za∏àczniku 2
do obwieszczenia.

Do 31 paêdziernika ka˝dego roku
Minister Ârodowiska og∏asza wysokoÊç stawek op∏at za korzystanie
ze Êrodowiska na rok nast´pny.

Górne jednostkowe stawki op∏at za
korzystanie ze Êrodowiska w 2012
roku zosta∏y okreÊlone w za∏àczniku 1 do obwieszczenia.

Obwieszczenie wchodzi w ˝ycie
1 stycznia 2012 roku.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Stawki op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz stawki kar
za zniszczenie zieleni na 2012 rok
Ukaza∏o si´ Obwieszczenie Ministra Ârodowiska w sprawie stawek
op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012.

Stawki te podlegajà z dniem 1 stycznia
ka˝dego roku waloryzacji o prognozowany Êrednioroczny wskaênik cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-

∏em, przyj´ty w ustawie bud˝etowej.
Zgodnie z art. 85 ust. 8 Ustawy
o ochronie przyrody Minister Ârodowiska do 31 paêdziernika ka˝dego
roku, og∏asza, w drodze obwieszczenia, wysokoÊç tych stawek.
Stawka za usuni´cie jednego metra
kwadratowego powierzchni pokrytej

krzewami wynosi 236,60 z∏. W przypadku zniszczenia jednego metra
kwadratowego terenu zieleni, trzeba
b´dzie ponieÊç kar´ w wysokoÊci:
➢ 54,41 z∏ – dla trawników,
➢ 467,29 z∏ – dla kwietników.
Maksymalne stawki op∏at za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu
pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
NASI STALI EKSPERCI:
Paulina Grabowska, prawnik. Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
aplikant radcowski w Okr´gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukoƒczy∏a Szko∏´ Prawa Amerykaƒskiego oraz Szko∏´ Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka
studiów podyplomowych „Zarzàdzanie i finanse w przedsi´biorstwie” w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie pracownik du˝ej kancelarii.
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wykszta∏cenie: Uniwersytet Jagielloƒski – Wydzia∏ Prawa i Administracji
(1996-1998), Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji (1998 – ukoƒczony w 2001 r.),
Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida przy WPiA UW, Studium
Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych UW. Wspó∏pracownik firmy
Prawniczej „Smoktunowicz&Falandysz”.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
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zosta∏y przedstawione w tabeli nr 1.
Natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
sà zawarte w tabeli nr 2.
Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w tabeli
nr 3, stawki ustala si´,jak dla drzew
o podobnej wartoÊci przyrodniczej.
Obwieszczenie wchodzi w ˝ycie
1 stycznia 2012 roku.
■

Tabela 1. Maksymalne stawki op∏at za usuwanie drzew za jeden centymetr
obwodu pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm
Lp.

WielkoÊç obwodu pnia
w cm

Stawki op∏at za 1 cm w z∏

1
2
3
4
5
6
7
8

do 25
od 26 do 50
od 51 do 100
od 101 do 200
od 201 do 300
od 301 do 500
od 501 do 700
powy˝ej 700

319,40
485,03
757,13
1183,02
1774,52
2484,32
3194,12
4140,55

Tabela 2. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
Stawki w z∏ za 1 cm
obwodu pnia drzewa
mierzonego na
wysokoÊci 130 cm

Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

1
2

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykaƒska, grochodrzew
Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaƒski, czeremcha zwyczajna, Êwierk pospolity, sosna
zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona
Dàb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, g∏óg – forma drzewiasta, jarzàb, jesion wynios∏y,
klon z wyjàtkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jab∏oni, Êliwy, wiÊni
i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozosta∏e gatunki i odmiany), jod∏a pospolita, Êwierk
(pozosta∏e gatunki i odmiany), sosna (pozosta∏e gatunki i odmiany), ˝ywotnik (wszystkie
gatunki), platan klonolistny, wiàz, cyprysik
Jod∏a (pozosta∏e gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, mi∏orzàb,
metasekwoja, cis, cypryÊnik, bo˝odrzew

3

4

12,80
34,81
84,67

319,40

Redakcja

AktualnoÊci
Czy Polsce gro˝à kary za brak unijnych zobowiàzaƒ?
Do 2015 roku Polska ma czas na
wdro˝enie dyrektyw i spe∏nienie
unijnych norm w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej. Je˝eli
si´ z tego nie wywià˝emy, Unia
mo˝e na∏o˝yç kary w wysokoÊci
4 mln 143 tys. euro dziennie.
Dodatkowo Komisja Europejska
wezwa∏a Polsk´ do pe∏nego
wdro˝enia unijnych przepisów
dotyczàcych gospodarki odpadami.

Aby spe∏niç unijne wymagania, wynikajàce z tzw. dyrektywy Êciekowej
oraz ramowej dyrektywy wodnej,
nale˝y unowoczeÊniç oczyszczalnie
Êcieków i systemy kanalizacyjne.
Wymaga to jednak wielomilionowych
nak∏adów, tymczasem pieniàdze
z Programu Operacyjnego Infrastrukwww.dashofer.pl

tura i Ârodowisko na lata 2007-2013
zosta∏y ju˝ rozdysponowane.
Polska mo˝e nie zdà˝yç wype∏niç
zobowiàzaƒ traktatu akcesyjnego
dotyczàcych poprawy jakoÊci wody
i modernizacji oczyszczalni Êcieków
komunalnych. Brakuje ok. 30 mld z∏
na niezb´dne inwestycje.

✔

WA˚NE!

Ponadto zgodnie z unijnymi normami
po 2013 roku nie b´dzie ju˝ mo˝liwe
sk∏adowanie osadów Êciekowych.
Natomiast wykorzystanie osadów
do celów rolniczych jest ograniczone
ze wzgl´du na obecnoÊç metali
ci´˝kich, azotu i bakterii Salmonelli.
W zwiàzku z tym konieczne jest opracowanie ogólnopolskiej strategii przeróbki osadów.

W 2010 r. w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Âcieków
Komunalnych wybudowano 32 nowe
oczyszczalnie Êcieków komunalnych i ok. 9 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowano 476 km
sieci kanalizacyjnej. Koszt tych
inwestycji to ponad 8 mld z∏.
Braki w zakresie
wdro˝enia przepisów
dotyczàcych gospodarki
odpadami
Komisja Europejska stwierdzi∏a
istnienie kilku braków w zakresie
transpozycji do polskiego prawa unijnych przepisów o gospodarce odpadami z przemys∏u wydobywczego.
Dodatkowo obawia si´, ˝e Polska
nie dokona∏a prawid∏owej transpo-
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zycji unijnych przepisów o odpadach opakowaniowych.

kazaç obie sprawy do Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej.

W ciàgu dwóch miesi´cy Polska musi
doprowadziç do stanu zgodnoÊci
z unijnymi przepisami. W przeciwnym wypadku Komisja mo˝e prze-

Ministerstwo Êrodowiska poinformowa∏o, ˝e do∏o˝y wszelkich staraƒ,
aby Komisja Europejska umorzy∏a
post´powania, gdy˝ wi´kszoÊç prze-

pisów dyrektyw ju˝ obowiàzuje,
gotowe sà tak˝e rzàdowe projekty
dalszych zmian, które w pe∏ni wprowadzajà regulacje UE.
■
Redakcja

Porady prawne
Kara za samowolne usuni´cie drzew chorych, obumar∏ych
i zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu
Przepisy Ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zmianami) dotyczàce
wycinania drzew sà bardzo restrykcyjne i nawet drzewa chore czy
zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu nie
mogà byç wycinane samowolnie, bez uzyskania odpowiedniego
zezwolenia. Równie˝ orzeczenia
Naczelnego Sàdu Administracyjnego potwierdzajà rygorystyczne
zasady usuwania drzew.

Stosownie do dyspozycji zawartej
w art. 83 ust. 1 Ustawy o ochronie
przyrody usuni´cie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoÊci mo˝e
nastàpiç po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomoÊci.
Powy˝szy przepis ustanawia ogólnà
zasad´ ochrony zadrzewieƒ, o jakiej
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy
o ochronie przyrody. Wyjàtki od tej
zasady zosta∏y przewidziane w ust´pie 6 artyku∏u 83 ustawy. Artyku∏ 83
ust. 6 Ustawy o ochronie przyrody
zawiera zamkni´ty katalog drzew
lub krzewów, których usuni´cie nie
wymaga uprzedniego uzyskania
zezwolenia.
Warto pami´taç, ˝e wed∏ug Naczelnego Sàdu Administracyjnego:
„Poprzez usuni´cie drzewa w rozumieniu przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2
u.o.p. nale˝y rozumieç takie dzia∏anie, wskutek którego drzewo przestaje
fizycznie istnieç. Oboj´tne przy tym

4

jest, czy w momencie usuni´cia drzewo by∏o ˝ywe czy obumar∏e. Zatem
nie chodzi tutaj tylko o przerwanie
jego ˝ywotnoÊci, ale równie˝ o jego
fizyczne unicestwienie. Mo˝liwym
bowiem jest przerwanie ˝ywotnoÊci
drzewa bez jego fizycznego usuni´cia”. [Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
22 paêdziernika 2009 r., sygn. akt II
OSK 1630/08].
Drzewa stanowiàce
zagro˝enie
Nale˝y zwróciç uwag´ na brzmienie art. 83 ust. 4 pkt 6 ustawy, który
stanowi o koniecznoÊci z∏o˝enia
wniosku o wydanie zezwolenia.
Wniosek ten powinien zawieraç
przyczyn´ i termin zamierzonego
usuni´cia drzewa. Prowadzi to do
wniosku, ˝e stan zagro˝enia powodowany przez drzewo mo˝e co najwy˝ej stanowiç uzasadnienie wniosku
o wydanie zezwolenia na usuni´cie
takiego drzewa, lecz nie mo˝e usprawiedliwiaç samowolnego dzia∏ania
osoby dokonujàcej wyci´cia drzewa.

✔

WA˚NE!

Organ w∏aÊciwy do wydania zezwolenia na usuni´cie drzew lub krzewów
dokonuje oceny, czy stan zagro˝enia
faktycznie wyst´puje, czy jest powa˝ny
i czy w zwiàzku z tym mo˝liwe jest
wydanie stosownego zezwolenia na
jego usuni´cie.

Zatem posiadacz nieruchomoÊci
nie ma uprawnieƒ do samodzielnej
oceny przyczyny i terminu usuni´-
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cia drzew lub krzewów. Za usuwanie
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz albo
prezydent miasta wymierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà – art. 88
ust. 1 pkt 2 ustawy.
Z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy
jednoznacznie wynika obowiàzek
na∏o˝enia kary administracyjnej,
w przypadku usuni´cia drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia, niezale˝nie od przyczyn samowolnego dzia∏ania. Usuni´cie drzew
lub krzewów bez zezwolenia jest
wi´c deliktem administracyjnym,
dzia∏aniem niezgodnym z prawem,
którego pope∏nienie zagro˝one jest
sankcjà w postaci kary administracyjnej. [Wyrok Naczelnego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt II
OSK 140/09].
Przypadki, w których usuni´cie
drzewa nie wymaga zezwolenia,
wymienione sà enumeratywnie
w art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie
przyrody. Jest to katalog zamkni´ty,
stanowiàcy list´ wyjàtków od zasady
wprowadzajàcej obowiàzek uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew
i krzewów. Kwestia stwarzania
przez drzewo zagro˝enia dla otoczenia nie mo˝e byç traktowana jako
„wyjàtek o innym charakterze”, ni˝
wskazane w powo∏anym przepisie.
Jest to bowiem kwestia wymagajàca
fachowej oceny i w ˝adnym wypadku nieupowa˝niajàca zainteresowanego podmiotu do samodzielnego
usuwania drzewa.
www.dashofer.pl
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Wprawdzie obowiàzuje art. 86 ust. 1
pkt 4 ustawy, który stanowi, ˝e nie
pobiera si´ op∏at za usuni´cie drzew
lub krzewów, które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia w istniejàcych obiektach budowlanych
lub funkcjonowaniu urzàdzeƒ, jednak
przepis ten nie daje ˝adnych podstaw
do samowolnego usuwania takich
drzew lub krzewów. Samowolne, bez
odpowiedniego zezwolenia, usuni´cie drzew, które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia w istniejàcych obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urzàdzeƒ, spotka
si´ z na∏o˝eniem kary administracyjnej, choç zgodnie z procedurà
usuni´cie takiego drzewa by∏oby
wolne od op∏at.
Brak stanu wy˝szej
koniecznoÊci
Zgodnie z orzecznictwem NSA
usuni´cie drzew, które zagra˝ajà
bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia
w istniejàcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzàdzeƒ
nie mo˝e byç kwalifikowane jako
dzia∏anie w stanie wy˝szej koniecznoÊci. Uwzgl´dnienie ewentualnej
przes∏anki negatywnej do zastosowania administracyjnej kary pieni´˝nej, w postaci stanu wy˝szej koniecznoÊci, jest uzale˝nione od tego, czy
przes∏anka ta zosta∏a zawarta w normach materialnych, regulujàcych
wymierzenie tej kary.
Ustawa o ochronie przyrody nie
zawiera przepisów o stanie wy˝szej
koniecznoÊci, wy∏àczajàcym bezprawnoÊç deliktu administracyjnego,
polegajàcego na usuni´ciu drzewa
lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Nie mo˝na wi´c usprawiedliwiaç takiego bezprawnego dzia∏ania
stanem wy˝szej koniecznoÊci. Jak
wyjaÊnia NSA:
„Materialne prawo administracyjne
nie ma przepisów ogólnych na wzór
skodyfikowanych ga∏´zi prawa.
Instytucja stanu wy˝szej koniecznoÊci
b´dzie zatem tylko wtedy mia∏a
www.dashofer.pl

znaczenie normatywne w sprawach
administracyjnych, kiedy zostanie
wprowadzona do regulacji szczegó∏owych – ustaw normujàcych poszczególne dziedziny materialnego
prawa administracyjnego. Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie zawiera przepisów
o stanie wy˝szej koniecznoÊci, wy∏àczajàcym bezprawnoÊç deliktu
administracyjnego, polegajàcego
na usuni´ciu drzewa lub krzewu bez
wymaganego zezwolenia. Nie mo˝na
wi´c usprawiedliwiaç takiego bezprawnego dzia∏ania stanem wy˝szej
koniecznoÊci. Warto zaÊ zaakcentowaç, ˝e w sytuacjach okreÊlonych
przez skar˝àcego jako zagra˝ajàce
bezpieczeƒstwu, ustawa ta wprost,
w art. 86 ust. 1 pkt 4, zwalnia jedynie od pobrania op∏aty za zezwolenie”. [Wyrok Naczelnego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn.
akt II OSK 140/09].
Drzewa obumar∏e
Z art. 86 ust. 1 pkt 9 Ustawy o ochronie przyrody wynika, ˝e drzewa
obumar∏e z punktu widzenia prawa
nadal pozostajà drzewami. U podstaw unormowania przewidujàcego
wymierzenie administracyjnej kary
pieni´˝nej za usuni´cie bez zezwolenia drzewa, bez rozró˝nienia, czy
usuni´to drzewo ˝ywe czy drzewo
obumar∏e, le˝y koniecznoÊç zapobie˝enia nieodwracalnym skutkom
dzia∏aƒ posiadacza nieruchomoÊci.
Ocena, czy spe∏niona jest przes∏anka
okreÊlona w art. 86 ust.1 pkt 4 i 9
Ustawy o ochronie przyrody zwalniajàca od op∏aty, nale˝y do organu
administracyjnego, a nie do posiadacza nieruchomoÊci.
Z kolei przepis art. 83 ust. 6 ustawy
zawiera zamkni´ty katalog drzew
lub krzewów, których usuni´cie nie
wymaga uprzedniego uzyskania
zezwolenia, a w katalogu tym nie
zosta∏y wymienione ani drzewa
obumar∏e, ani te, które zagra˝ajà
bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia

w istniejàcych obiektach budowlanych. Tym samym zarówno usuni´cie drzew obumar∏ych, jak i zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ludzi lub
mienia w istniejàcych obiektach
budowlanych wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83
ust. 1 ustawy. [Wyrok Naczelnego
Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn.
II OSK 65/09].
Bez znaczenia stopieƒ
szkodliwoÊci
Administracyjna kara pieni´˝na
wymierzana jest w oderwaniu od
stopnia szkodliwoÊci dokonanego
usuni´cia i wartoÊci przyrodniczej
usuni´tego suchego drzewa.
Za usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia wójt,
burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjnà kar´ pieni´˝nà – art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy
jednoznacznie wynika obowiàzek
na∏o˝enia kary administracyjnej,
w przypadku usuni´cia drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia. Usuni´cie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia skutkuje obligatoryjnym wymierzeniem
kary administracyjnej, o której mowa
w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, niezale˝nie od przyczyn samowolnego
dzia∏ania. Ustawa nie dopuszcza
bowiem mo˝liwoÊci ˝adnego samowolnego dzia∏ania posiadacza nieruchomoÊci.
Kara a op∏ata
za usuni´cie drzewa
Usuni´cie drzew lub krzewów bez
zezwolenia jest deliktem administracyjnym, którego pope∏nienie
zagro˝one jest sankcjà w postaci
kary administracyjnej. Kara administracyjna, wymierzana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest
instytucjà prawnà odmiennà od
op∏aty za usuni´cie drzew, o jakiej
mowa w art. 84 ust. 1 ustawy.
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✔

WA˚NE!

Op∏ata za usuni´cie drzew lub krzewów jest naliczana w przypadku wystàpienia przez posiadacza nieruchomoÊci o wydanie stosownego
zezwolenia, tj. w przypadku zgodnego
z prawem (za zgodà w∏aÊciwego
organu) usuni´cia drzew. Natomiast
kara administracyjna jest wymierzana
za dzia∏anie niezgodne z prawem –
samowolne usuni´cie drzew.

Z powy˝szych wzgl´dów do kary
administracyjnej za usuni´cie drzew
bez wymaganego zezwolenia nie
znajduje zastosowania przepis art. 86
ust. 1 ustawy, enumeratywnie wyliczajàcy w punktach 1-13 sytuacje,
w których nie pobiera si´ op∏at za
usuni´cie drzew.
Jak orzek∏ NSA w wyroku z dnia
19 stycznia 2010 r.:
„W szczególnoÊci w przypadku
samowolnego usuni´cia drzew nie
znajdujà zastosowania przepisy art. 86
ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy. Przepisy te
wyraênie stanowià, i˝ nie pobiera
si´ op∏at za usuni´cie drzew, które
obumar∏y lub nie rokujà szansy na
prze˝ycie lub te˝ zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia w istniejàcych obiektach budowlanych,
z przyczyn niezale˝nych od posiadacza nieruchomoÊci. ˚aden zaÊ przepis ustawy nie przewiduje, a tym
bardziej nie nakazuje stosowania
przepisu art. 86 ust. 1 u.o.p. do kary
administracyjnej wymierzanej w przypadku samowolnego usuni´cia drzew.
Przepisy art. 86 ust. 1 u.o.p. zwalniajà
od obowiàzku uiszczenia op∏aty,
a nie z obowiàzku poniesienia kary
za samowolne dzia∏anie. Przepisy
art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy
zwalniajà zatem od op∏at za usuni´cie drzew, które obumar∏y lub nie
rokujà szansy na prze˝ycie lub zagra˝ajà bezpieczeƒstwu ludzi lub mienia
w istniejàcych obiektach budowlanych i to z przyczyn niezale˝nych
od posiadacza nieruchomoÊci, lecz
nie zwalniajà z koniecznoÊci uzyskania zezwolenia na ich usuni´cie.
Z tych przyczyn kwestia stanu drzewa
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(obumarcia czy stwarzanego przez
nie niebezpieczeƒstwa) mo˝e mieç
znaczenie przy naliczaniu op∏aty za
usuni´cie drzewa (art. 84-86 u.o.p.),
ale nie przy wymierzaniu kary administracyjnej (art. 88 u.o.p.)”. [Wyrok
Naczelnego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 19 stycznia
2010 r., sygn. II OSK 65/09].
Kara obligatoryjna
Nie pobiera si´ op∏at za usuwanie
m.in. drzew, które obumar∏y lub nie
rokujà szans na prze˝ycie z przyczyn niezale˝nych od posiadacza
nieruchomoÊci, jednak z przepisu
tego nie wynika, ˝e usuwanie takich
drzew bez zezwolenia nie jest deliktem administracyjnym i nie podlega
pieni´˝nej karze administracyjnej.
Zatem organy nie majà obowiàzku
powo∏ywaç np. bieg∏ego dendrologa,
ani prowadziç innych dowodów na
okolicznoÊç ustalenia stanu zdrowia i stwarzanego zagro˝enia przez
wyci´te drzewo, skoro dla przyj´cia odpowiedzialnoÊci i na∏o˝enia
administracyjnej kary pieni´˝nej za
wyci´cie drzew bez zezwolenia nie
ma znaczenia, ˝e by∏y one obumar∏e,
nie rokowa∏y szans na prze˝ycie czy
zagra˝a∏y bezpieczeƒstwu ludzi lub
mienia w istniejàcych obiektach
budowlanych.
Powo∏ane przepisy prawa jak równie˝ inne przepisy Ustawy o ochronie przyrody nie przewidujà mo˝liwoÊci odstàpienia od na∏o˝enia
administracyjnej kary pieni´˝nej za
usuni´cie drzewa z prywatnej nieruchomoÊci bez wymaganego zezwolenia, a decyzja w tym przedmiocie
ma charakter zwiàzany, wykluczajàcy
jakàkolwiek uznaniowoÊç organu.
W Êwietle jednoznacznie brzmiàcego
przepisu wykluczone jest stosowanie analogii do innych przes∏anek,
co prawda zawartych w tej ustawie,
regulujàcych jednak inne instytucje
prawne, s∏u˝àce ochronie przyrody.
Zatem okolicznoÊç, ˝e usuni´te
drzewo zagra˝a∏o bezpieczeƒstwu
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ludzi lub mieniu w istniejàcych
obiektach budowlanych czy te˝
by∏o obumar∏e mo˝e i powinna mieç
znaczenie jedynie w post´powaniu
zmierzajàcym do wydania zezwolenia na jego usuni´cie i ewentualnym zwolnieniu od op∏aty na podstawie art. 86 ustawy. Stosujàc
wyk∏adni´ celowoÊciowà tych przepisów nale˝y stwierdziç, ˝e gdyby
wolà ustawodawcy by∏o rozciàgni´cie przes∏anek tego zwolnienia na
administracyjne kary pieni´˝ne za
usuni´cie drzewa bez wymaganego
prawem zezwolenia, wówczas przepisy regulujàce t´ kar´ zawiera∏yby
stosowne odes∏anie do tych przes∏anek.
Poniewa˝ przepisy art. 88-89 ustawy,
regulujàce kwesti´ wymierzania
administracyjnych kar pieni´˝nych
za samowolne usuni´cie drzewa, nie
zawierajà takiego odes∏ania, nale˝y
przyjàç, ˝e kara ta ma charakter
samoistny, niepowiàzany zarówno
z przes∏ankami wydania zezwolenia na usuni´cie drzewa i ustalenia
op∏aty w tej sprawie, jak równie˝
z przes∏ankami stopnia szkodliwoÊci
dokonanego usuni´cia i wartoÊcià
przyrodniczà usuni´tego suchego
drzewa [Por. wyrok Naczelnego
Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r.,
sygn. II OSK 65/09].

✔

WA˚NE!

NSA wskazuje, ˝e administracyjna
kara pieni´˝na za usuni´cie drzewa
bez wymaganego zezwolenia nie
ma charakteru odszkodowawczego.
Jest to odpowiedzialnoÊç za delikt
administracyjny, przy której wartoÊç
przyrodnicza usuwanego drzewa nie
ma znaczenia.

Drzewo obumar∏e jest
dalej drzewem
NSA wskazuje ponadto, ˝e nie ma
podstaw do traktowania drzewa
obumar∏ego, jako rzeczy nieb´dàcej
drzewem, a zatem w ogóle niepodlegajàcej regulacjom Ustawy o ochronie przyrody. NSA wskaza∏, ˝e fakwww.dashofer.pl
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tycznie wàtpliwoÊci w tym zakresie
pojawi∏y si´ pod rzàdami Ustawy
z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079 ze zm.), po nowelizacji dokonanej Ustawà z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu Ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
W art. 47g Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 paêdziernika 1991 r.,
w okresie od 1 paêdziernika 2001 r.
do 30 czerwca 2004 r. nie by∏o regulacji zwalniajàcej od op∏aty za usuni´cie drzewa obumar∏ego.
W obecnym stanie prawnym powrócono do rozwiàzaƒ zawartych
uprzednio w art. 86d ust. 1 pkt 9
Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196
ze zm.). Z art. 86 ust. 1 pkt 9 Ustawy o ochronie przyrody wynika, ˝e
drzewa obumar∏e z punktu widzenia
prawa nadal pozostajà drzewami.
Przypomnieç mo˝na, i˝ by∏y w orzecznictwie artyku∏owane poglàdy, ˝e
usuni´cie obumar∏ego drzewa nie
jest deliktem administracyjnym

(wyrok NSA z dnia 7 stycznia 1992 r.,
sygn. akt IV SA 1136/91, wyrok NSA
z dnia 23 lipca 1998 r., sygn. akt II
SA/Ka 1675/96, niepublikowany),
ale by∏y to orzeczenia odosobnione.
Za takie sà one uwa˝ane równie˝
w obecnym stanie prawnym. U podstaw unormowania przewidujàcego
wymierzenie administracyjnej kary
pieni´˝nej za usuni´cie bez zezwolenia drzewa, bez rozró˝nienia, czy
usuni´to drzewo ˝ywe czy drzewo
obumar∏e, le˝y koniecznoÊç zapobie˝enia nieodwracalnym skutkom
dzia∏aƒ posiadacza nieruchomoÊci.
Ocena, czy spe∏niona jest przes∏anka
okreÊlona w art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9
Ustawy o ochronie przyrody, zwalniajàca od op∏aty, nale˝y do organu
administracyjnego, a nie do posiadacza nieruchomoÊci [Wyrok NSA
z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt II
OSK 1970/06].

upowa˝nia do takiego odczytania
art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.p., wed∏ug
którego administracyjna kara pieni´˝na jest wymierzana w oderwaniu od stopnia szkodliwoÊci dokonanego usuni´cia i wartoÊci przyrodniczej usuni´tego suchego drzewa.
Instytucja administracyjnej kary
pieni´˝nej za usuni´cie drzewa bez
wymaganego zezwolenia nie tylko
nie narusza zasady ochrony Êrodowiska sformu∏owanej w art. 5 Konstytucji, ale stanowi jej ustawowà
realizacj´”. [Wyrok Naczelnego
Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r.,
sygn. II OSK 65/09].
■
dr. Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–
–

„Nie tylko wi´c literalne brzmienie
przepisów Rozdzia∏u 4. ustawy
o ochronie przyrody, ale równie˝ realizacja celu tej ustawy, jakim jest
ochrona, a wi´c zachowanie sk∏adnika przyrody w postaci zadrzewieƒ
(art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 u.o.p.)

–

–

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. II OSK 65/09.
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 140/09.
Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 paêdziernika 2009 r., sygn. akt II OSK 1630/08.

Porady prawne
Op∏ata eksploatacyjna za wody podziemne, które sà kopalinami
Od 1 stycznia 2012 roku zacznie
obowiàzywaç nowa Ustawa – Prawo geologiczne i górnicze, która
reguluje, jakie wody podziemne
mo˝na zaliczyç do kopaliny.

Nowa Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981)
reguluje w szczególnoÊci zasady
podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie geologii i górnictwa, podziemnego magazynowania substancji, podziemnego
sk∏adowania odpadów, odpowiedzialnoÊci za szkody górnicze oraz
op∏at eksploatacyjnych.

www.dashofer.pl

Przepisy ustawy dostosowujà polskie prawo do dyrektyw unijnych:
➢ Dyrektywy Rady 92/91/EWG
z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczàcej minimalnych wymagaƒ, majàcych na celu popraw´ warunków
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowników w zak∏adach
górniczych wydobywajàcych
kopaliny otworami wiertniczymi.
➢ Dyrektywy Rady 92/104/EWG
z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników
odkrywkowego i podziemnego
przemys∏u wydobywczego.
➢ Dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 94/22/WE z dnia
30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania
z zezwoleƒ na poszukiwanie, badanie i produkcj´ w´glowodorów.
➢ Dyrektywy Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk∏adowania odpadów.
➢ Decyzji Rady 2003/33/WE z dnia
19 grudnia 2002 r. ustanawiajàcej kryteria i procedury przyj´cia odpadów na sk∏adowiska.
Woda podziemna
jako kopalina
Woda podziemna z mocy Ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze jest
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kopalinà jako woda lecznicza, termalna lub solanka, niezale˝nie od
miejscowoÊci, w jakiej wyst´puje,
je˝eli posiada cechy okreÊlone
w art. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

✔

WA˚NE!

Kopalinami nie sà wody, z wyjàtkiem
wód leczniczych, wód termalnych
i solanek.

Woda lecznicza
Wodà leczniczà jest woda podziemna,
która pod wzgl´dem chemicznym
i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje si´ naturalnà
zmiennoÊcià cech fizycznych i chemicznych, o zawartoÊci:
➢ rozpuszczonych sk∏adników
mineralnych sta∏ych – nie mniej
ni˝ 1000 mg/dm3 lub
➢ jonu ˝elazawego – nie mniej ni˝
10 mg/dm3 (wody ˝elaziste), lub
➢ jonu fluorkowego – nie mniej
ni˝ 2 mg/dm3 (wody fluorkowe),
lub
➢ jonu jodkowego – nie mniej ni˝
1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub
➢ siarki dwuwartoÊciowej – nie
mniej ni˝ 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub
➢ kwasu metakrzemowego – nie
mniej ni˝ 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub
➢ radonu – nie mniej ni˝ 74 Bq/dm3
(wody radonowe), lub
➢ dwutlenku w´gla niezwiàzanego – nie mniej ni˝ 250 mg/dm3,
z tym, ˝e od 250 do 1000 mg/dm3
to wody kwasow´glowe, a powy˝ej 1000 mg/dm3 to szczawa.
Woda termalna i solanka
Wodà termalnà jest woda podziemna,
która na wyp∏ywie z uj´cia ma temperatur´ nie mniejszà ni˝ 20°C.
Solankà jest woda podziemna o zawartoÊci rozpuszczonych sk∏adników
mineralnych sta∏ych, nie mniejszej
ni˝ 35 g/dm3. Wodami leczniczymi,
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wodami termalnymi i solankami
nie sà wody pochodzàce z odwadniania wyrobisk górniczych.

gane dla wód leczniczych lub solanek i nie b´dà pochodziç z odwadniania wyrobisk górniczych.

Zmiany w stosunku do
obowiàzujàcego prawa

Op∏aty

Obowiàzujàce do koƒca 2011 r.
stare Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947)
odsy∏a do Rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie z∏ó˝ wód podziemnych
zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz z∏ó˝ innych
kopalin leczniczych, a tak˝e zaliczenia kopalin pospolitych z okreÊlonych z∏ó˝ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220, ze
zm.) w sprawie zaliczania wód podziemnych do kopalin.

✔

WA˚NE!

W rozporzàdzeniu okreÊlone sà
cechy wód leczniczych, termalnych
i solanek takie same, jak w nowej ustawie, z wyjàtkiem szczawów, do których
wed∏ug rozporzàdzenia kwalifikuje si´
przy zawartoÊci CO2 od 1000 mg/dm3,
a wed∏ug ustawy – przy zawartoÊci
CO2 powy˝ej 1000 mg/dm3.

Jednak rozporzàdzenie okreÊla, ˝e
do wód leczniczych i solanek zalicza si´ wody o okreÊlonych w tym
rozporzàdzeniu cechach, które wyst´pujà w miejscowoÊciach wymienionych w tym rozporzàdzeniu.
W zwiàzku z tym, ˝e od 2012 r.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie
z∏ó˝ wód podziemnych zaliczonych
do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz z∏ó˝ innych kopalin
leczniczych, a tak˝e zaliczenia
kopalin pospolitych z okreÊlonych
z∏ó˝ lub jednostek geologicznych
do kopalin podstawowych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 32, poz. 220, ze zm.) nie
b´dzie obowiàzywaç, to kopalinami b´dà te˝ wody wyst´pujàce
w innych miejscowoÊciach, je˝eli
tylko b´dà posiadaç cechy wyma-
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W nowej ustawie zrezygnowano
z ramowych op∏at eksploatacyjnych.
Stawki op∏at wynikajà wprost
z ustawy. Op∏at nie uiszcza si´, jeÊli
wysokoÊç op∏aty nie przekracza
300 z∏otych.
Wyd∏u˝ono okres rozliczeniowy
z tytu∏u op∏at, który b´dzie wynosiç
6 miesi´cy (a nie jak dotychczas
kwarta∏). Wp∏ywy z op∏at w 90 procentach stanowiç b´dà dochody
gminy, a w 10 procentach Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Op∏ata eksploatacyjna za wody
lecznicze oraz op∏ata za pobór wód
podziemnych przeznaczonych na
potrzeby produkcji podlegajà odr´bnym systemom prawnym, zawierajàcym uwarunkowania, które ukszta∏towa∏y ostateczny poziom tych op∏at.
Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie wód mineralnych i leczniczych, b´dàcych kopalinami, prowadzone jest na podstawie koncesji,
zatem zastosowanie ma tu wy∏àcznie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
z póên. zm.).

✔

WA˚NE!

JednoczeÊnie wysokoÊç stawki op∏aty
eksploatacyjnej za wydobywanie ww.
kopalin okreÊlona zosta∏a w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 232, poz. 1523)
i obecnie wynosi 1,32 z∏ za m3.

Poziom tej op∏aty zosta∏ ukszta∏towany przy uwzgl´dnieniu szczególnych walorów leczniczych tych
wód, które wynikajà z ich wysokiej
mineralizacji, w∏aÊciwoÊci fizycznych, chemicznych oraz ograniczowww.dashofer.pl
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nych zasobów wyst´powania tych
kopalin. Ponadto nale˝y wziàç pod
uwag´ fakt, ˝e wi´kszoÊç przedsi´biorców posiadajàcych koncesje na
wydobywanie wód leczniczych wykorzystuje wody lecznicze g∏ównie
w celach balneologicznych i Êwiadczy us∏ugi skierowane w du˝ej mierze
do starszych kuracjuszy, o znacznie
ograniczonych zasobach finansowych.
Natomiast w przypadku korzystania z zasobów zwyk∏ych wód podziemnych, niezaliczonych do kopalin,
pobór ich do celów gospodarczych
wymaga pozwolenia wodno prawnego, wydawanego w trybie prze-

!

pisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z póên. zm.).
JednoczeÊnie na podstawie art. 273
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.)
za pobór wód podziemnych ponoszona jest op∏ata za korzystanie ze
Êrodowiska. Jednostkowa stawka
tej op∏aty zosta∏a okreÊlona w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie
op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
(Dz.U. Nr 196, poz. 1217) i obecnie wynosi 0,087 z∏ za m3.

Poziom tej stawki zosta∏ skorelowany
z innymi obowiàzujàcymi stawkami
op∏at za pobór wód, co pozwoli∏o
uwzgl´dniç intencje ustawodawcy
zawarte w art. 290 ust. 2 i 3 Ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska, czyli
zapewniç szczególnà ochron´ zasobów wód podziemnych, przy jednoczesnym priorytetowym ich zachowaniu dla potrzeb zaopatrzenia
ludnoÊci oraz tych ga∏´zi przemys∏u,
gdzie woda wchodzi w bezpoÊredni
kontakt z produktami (sektor spo˝ywczy i farmaceutyczny) lub podlega konfekcjonowaniu.
■
Anna Wojniak-Bieƒko

Temat numeru

Fundusze europejskie w okresie programowania 2014-2020.
Propozycje Komisji Europejskiej
W paêdzierniku 2011 r. Komisja
Europejska przedstawi∏a propozycje nowego pakietu legislacyjnego dla polityki spójnoÊci, w sk∏ad
którego wesz∏y projekty rozporzàdzeƒ dotyczàcych zasad i zakresu
funkcjonowania funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Rozporzàdzenia okreÊlajà m.in g∏ówne
obszary tematyczne dla przysz∏ych
inwestycji realizowanych na obszarze ochrony Êrodowiska.

Zgodnie z propozycjà Komisji Europejskiej polityka spójnoÊci w latach
2014-2020 ma dysponowaç bud˝etem
w wysokoÊci 336 mld euro, z którego
162,6 mld euro otrzymajà regiony
s∏abiej rozwini´te, 39 mld euro tzw.
regiony przejÊciowe, a 53,1 mld euro
regiony rozwini´te. Ponadto 68,7 mld
euro zostanie przeznaczone na Fundusz SpójnoÊci, a 11,7 mld euro b´dzie
wspieraç realizacj´ programów
wspó∏pracy terytorialnej.
Nowy pakiet legislacyjny
dotyczàcy funduszy
europejskich
Zaproponowany przez Komisj´ Eurowww.dashofer.pl

pejskà pakiet legislacyjny sk∏ada si´
z nast´pujàcych projektów rozporzàdzeƒ:
➢ Rozporzàdzenie podstawowe,
ustanawiajàce wspólne przepisy
dotyczàce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS), Funduszu SpójnoÊci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybo∏ówstwa (EFRM).
➢ Rozporzàdzenie dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).
➢ Rozporzàdzenie dotyczàce Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS).
➢ Rozporzàdzenie dotyczàce Funduszu SpójnoÊci.
➢ Rozporzàdzenie dotyczàce Europejskiej Wspó∏pracy Terytorialnej (EWT).
➢ Rozporzàdzenie dotyczàce Europejskiego Ugrupowania Wspó∏pracy Terytorialnej (EUWT).
W konsekwencji przyj´cia powy˝szych rozporzàdzeƒ Komisja Europejska zawrze z ka˝dym krajem UE

osobnà umow´ partnerskà, w której
sformu∏owane zostanà wszystkie
zobowiàzania tego kraju do realizacji
europejskich celów i postanowieƒ.
W stosunku do poprzednich okresów
programowania procedury dystrybucji funduszy europejskich zostanà
najprawdopodobniej uproszczone,
skomputeryzowane i ujednolicone.
Ârodki finansowe b´dà jednak wyp∏acane dopiero w momencie, kiedy
organy krajowe wyka˝à, ˝e sà w stanie zapewniç efektywne wykorzystanie unijnych funduszy w oparciu
o odpowiednie ramy strategiczne,
regulacyjne i instytucjonalne.
Rozporzàdzenia dotyczàce
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
(EFRR) oraz Funduszu
SpójnoÊci
Ogólne kierunki finansowania przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska zawarte sà przede wszystkim
w Rozporzàdzeniu dotyczàcym
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Rozporzàdzeniu dotyczàcym Funduszu SpójnoÊci.
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EFRR ma na celu korygowanie
g∏ównych dysproporcji mi´dzy regionami UE przez wspieranie rozwoju
oraz dostosowania strukturalnego
gospodarek regionalnych, a w tym
przekszta∏cania upadajàcych regionów przemys∏owych i regionów
s∏abiej rozwini´tych.

✔

WA˚NE!

Podstawowym zadaniem Funduszu
SpójnoÊci jest wsparcie integracji
krajów o s∏abszej gospodarce na jednolitym rynku UE przez finansowanie kluczowych inwestycji w sieci
transportowe oraz inicjatyw, majàcych zapewniç przestrzeganie norm
ochrony Êrodowiska.

Zarówno Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak i Fundusz
SpójnoÊci w nowym okresie programowania 2014-2020 b´dà wspiera∏y nast´pujàce priorytety inwestycyjne realizowane na obszarach:
1. PrzejÊcia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich
sektorach przez:
➢ wspieranie i promowanie
wytwarzania i dystrybucji
odnawialnych êróde∏ energii,
➢ promowanie efektywnoÊci
energetycznej i korzystania
z energii odnawialnej w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach,
➢ wspieranie efektywnoÊci energetycznej i korzystania z energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej,
➢ opracowywanie i rozwijanie
inteligentnych systemów dystrybucji niskiego napi´cia,
➢ promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów
miejskich.
2. Ochrony Êrodowiska i promowania efektywnego gospodarowania zasobami przez:
➢ zaspokojenie znaczàcych potrzeb w zakresie inwestycji
w sektorze odpadów w celu
spe∏nienia wymogów dorobku
prawnego dotyczàcego Êrodowiska,
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➢ zaspokojenie znaczàcych potrzeb w zakresie inwestycji
w sektorze wodnym w celu
spe∏nienia wymogów dorobku
prawnego, dotyczàcego Êrodowiska,
➢ ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej, ochrona gleby oraz
promowanie us∏ug ekosystemowych, w tym programu
NATURA 2000 i zielonej
infrastruktury,
➢ dzia∏ania majàce na celu popraw´ stanu Êrodowiska miejskiego, w tym rekultywacja
terenów poprzemys∏owych
i redukcja zanieczyszczenia
powietrza.
3. Wspierania dostosowania do
zmian klimatu oraz zapobiegania ich ryzyku i zarzàdzania tym ryzykiem przez:
➢ wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji, s∏u˝àcych dostosowaniu do zmiany klimatu,
➢ promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne
rodzaje ryzyka, zapewniajàcych odpornoÊç na kl´ski
˝ywio∏owe oraz stworzenie
systemów zarzàdzania kl´skami ˝ywio∏owymi.

✔

UWAGA!

EFRR oraz Fundusz SpójnoÊci nie b´dà
udziela∏y finansowej pomocy przeznaczonej na likwidacj´ elektrowni jàdrowych oraz redukcj´ emisji gazów cieplarnianych w instalacjach obj´tych
dyrektywà 2003/87/WE.

Rozporzàdzenie dotyczàce
Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego (EFS)
Finansowe wsparcie dla inicjatyw
proÊrodowiskowych zaoferuje równie˝ w nowym okresie programowania 2014-2020 Europejski Fundusz Spo∏eczny (EFS), którego
obszarem zainteresowania sà przede
wszystkim projekty dotyczàce zatrudnienia, edukacji i szkoleƒ oraz
zwalczania wykluczenia spo∏ecznego i ubóstwa.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2011

W Rozporzàdzeniu dotyczàcym
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) wyraênie zaznaczono, ˝e
b´dzie on wspomaga∏ proces przejÊcia do gospodarki niskoemisyjnej,
odpornej na zmian´ klimatu, zasobooszcz´dnej i sprzyjajàcej ochronie Êrodowiska, przez reform´ systemów
kszta∏cenia i szkolenia, a tak˝e dostosowanie i podnoszenie kwalifikacji
pracowników i tworzenie nowych
miejsc pracy w sektorach zwiàzanych
ze Êrodowiskiem naturalnym i energià.
Podsumowanie
Publikacja projektów rozporzàdzeƒ na
lata 2014-2020 rozpocz´∏a oficjalnà
debat´ na temat przysz∏oÊci polityki
spójnoÊci, która b´dzie si´ toczy∏a
w kontekÊcie unijnych negocjacji
bud˝etowych, prowadzonych na
podstawie propozycji Komisji Europejskiej zawartych w komunikacie
w sprawie bud˝etu UE na lata 20142020 (opublikowanym 29 czerwca
2011 r.). Przedstawione przez Komisj´ wnioski b´dà kolejno omawiane w paƒstwach cz∏onkowskich
UE i w Parlamencie Europejskim.
Zgodnie z nowymi projektami rozporzàdzeƒ mo˝emy spodziewaç si´
jednak, ˝e chocia˝ w nowym okresie programowania instrumenty
finansowe pozostanà podobne do
tych, jakie znamy z lat 2007-2013,
to znacznej modyfikacji i uproszczeniu ulegnà modele funduszy
krajowych i regionalnych, które
b´dà oparte o standardowe warunki
funkcjonowania ustanowione przez
Komisj´ Europejskà (np. wspólne
dla wszystkich programów zasady
kwalifikowalnoÊci wydatków). Jednak
o ostatecznym kszta∏cie nowych programów operacyjnych 2014-2020
przekonamy si´ dopiero po zakoƒczeniu negocjacji i oficjalnym zatwierdzeniu pakietu nowych rozporzàdzeƒ. Zgodnie z zapewnieniami
Komisji Europejskiej ma to mieç
miejsce ju˝ w 2013 roku.
■
Robert Baraƒski
www.dashofer.pl
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Podstawa prawna:
Komunikat Komisji EUROPA 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa˝onego rozwoju sprzyjajàcego
w∏àczeniu spo∏ecznemu, Bruksela,
3 marca 2010 r.
Council recommendation of 12 July
2011 on the National Reform Programme 2011 of Poland and delivering
a Council opinion on the updated
Convergence Programme of Poland,
2011-2014 (2011/C 217/02).
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
laying down common provisions on
the European Regional Development
Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development
and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common

–

–

–

Strategic Framework and laying down
general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion
Fund and repealing Regulation (EC)
No 1083/2006, Bruksela, 6 paêdziernika 2011 r.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on specific provisions concerning the
European Regional Development
Fund and the Investment for growth
and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006, Bruksela,
6 paêdziernika 2011 r.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on the Cohesion Fund and repealing
Council Regulation (EC) No 1084/2006,
Bruksela, 6 paêdziernika 2011 r.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council

–

–

on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1081/2006,
Bruksela, 6 paêdziernika 2011 r.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on specific provisions for the support
from the European Regional Development Fund to the European territorial
cooperation goal, Bruksela, 6 paêdziernika 2011 r.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) No 1082/
2006 of the European Parliament and
of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement
of the establishment and implementation of such groupings, Bruksela,
6 paêdziernika 2011 r.

Finanse
Fundusze europejskie – nabór wniosków w dzia∏aniu 2.2
Ministerstwo Ârodowiska og∏osi∏o
nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze Êrodków unijnych w ramach Priorytetu II POIiÂ
– Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, dzia∏anie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
W obecnej perspektywie finansowej jest to jedna z ostatnich
szans na pozyskanie dofinansowania na projekty Êrodowiskowe.

Ministerstwo Ârodowiska, jako Instytucja PoÊredniczàca dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, og∏osi∏o nabór w trybie
konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu SpójnoÊci projektów w ramach Priorytetu II –
Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, dzia∏anie 2.2 –
Przywracanie terenom zdegradowanym wartoÊci przyrodniczych
i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiÂ/2.2/02/2011).
Wnioski mo˝na sk∏adaç w terminie
od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r.
www.dashofer.pl

Projekty o szacowanej wartoÊci powy˝ej 25 mln euro powinny byç sk∏adane do Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, a projekty
o wartoÊci ni˝szej – do w∏aÊciwego
dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie mogà otrzymaç
wszystkie projekty wskazane dla
dzia∏ania 2.2 w punkcie 14. „Przyk∏adowe rodzaje projektów”
w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko, tj.:
1. Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych
przez przemys∏ i górnictwo
(∏àcznie z dzia∏aniami udost´pniajàcymi tereny do rekultywacji
– usuwanie min, zanieczyszczeƒ
ropopochodnych i chemicznych).
2. Projekty zwiàzane z zabezpieczeniem/stabilizacjà osuwisk.
3. Modernizacja i budowa umocnieƒ brzegowych.
4. Prace przygotowawcze dla projektów w ramach dzia∏ania 2.2,
umieszczonych na indykatywnej

liÊcie projektów indywidualnych.
Uprawnionymi do sk∏adania wniosków sà podmioty wskazane jako beneficjenci dla dzia∏ania 2.2 w punkcie
17a „Typ beneficjentów” w Szczegó∏owym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko, tj.:
➢ jednostki samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzki,
➢ podmioty Êwiadczàce us∏ugi
publiczne w ramach realizacji
obowiàzków w∏asnych jednostek
samorzàdu terytorialnego,
➢ wojewodowie, PGL Lasy 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.

✔

WA˚NE!

Kwota Êrodków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w ramach
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konkursu wynosi 50 mln euro z Funduszu SpójnoÊci. Poziom wspó∏finansowania projektów w ramach dzia∏ania 2.2 ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci wynosi maksymalnie 85% wartoÊci wydatków kwalifikowanych
projektu.

Og∏oszony w∏aÊnie konkurs jest
jednà z ostatnich mo˝liwoÊci pozyskania dofinansowania z Êrodków
europejskich w obecnym okresie
programowania. Wed∏ug danych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego od poczàtku uruchomienia
programów z∏o˝ono blisko 200 tys.
wniosków (poprawnych pod wzgl´dem formalnym) na ca∏kowità kwot´
dofinansowania (zarówno Êrodki
unijne, jak i Êrodki krajowe) ponad
430 mld z∏otych. W tym samym
okresie podpisano z beneficjentami
61 876 umów o dofinansowanie na
kwot´ 273,6 mld z∏otych wydatków
kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w cz´Êci UE 189,1 mld z∏o-

tych, co stanowi prawie 70 proc.
alokacji na lata 2007-2013.
Wi´kszoÊç pozosta∏ych z alokacji
30% Êrodków zostanie przeznaczona
na dofinansowanie projektów dotychczas z∏o˝onych. W zwiàzku z tym
w najbli˝szych latach b´dà og∏aszane
nieliczne konkursy.
Zgodnie z aktualnym zestawieniem
planowanych naborów wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Ârodowisko (stan na 30 wrzeÊnia 2011 r.) planowane sà nast´pujàce konkursy:
1) Priorytet IV Przedsi´wzi´cia
dostosowujàce przedsi´biorstwa
do wymogów ochrony Êrodowiska, 4.1 Wsparcie systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego –
III kwarta∏ 2011.
2) Pomoc Techniczna w ramach
POIiÂ (nabór RPD PT POIiÂ
na 2012) – II po∏owa 2011.

Równie˝ w programach regionalnych konkursy b´dà nieliczne.
Jedynie w dwóch województwach
obecnie planowane sà nabory projektów Êrodowiskowych:
1) DOLNOÂLÑSKIE:
➢ 4.3 Poprawa jakoÊci powietrza – maj 2012
➢ 4.7 Ochrona bioró˝norodnoÊci i edukacja ekologiczna
– luty 2012
➢ 5.1.Odnawialne êród∏a energii
– maj 2012
2) LUBELSKIE:
OÊ priorytetowa I: Przedsi´biorczoÊç i innowacje
Dzia∏anie 1.4 Dotacje inwestycyjne
w zakresie dostosowania przedsi´biorstw do wymogów ochrony Êrodowiska oraz w zakresie odnawialnych êróde∏ energii
➢ schemat A – 11.2011 – 01.2012,
➢ schemat B – 03.2012 – 05.2012.
Krzysztof Choromaƒski

Finanse
Monetyzacja 300 mln uprawnieƒ do emisji gazów cieplarnianych
Rozpocz´cie procesu monetyzacji
300 mln uprawnieƒ do emisji gazów cieplarnianych, zaplanowane
jeszcze przed koƒcem 2011 r.,
zale˝y od przyj´cia przez Komisj´
Europejskà poprawionego regulaminu rejestru europejskiego
systemu handlu emisjami (EU ETS)
i daty przekazania uprawnieƒ
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EIB). Prowadzàcy monetyzacj´ EIB rozpocznie sprzeda˝
uprawnieƒ w ciàgu miesiàca od
ich otrzymania.

Umowa mi´dzy UE a EIB uprawnia Europejski Bank Inwestycyjny
do monetyzacji 300 mln uprawnieƒ
do emisji, pochodzàcych z rezerwy
dla nowych instalacji (NER) europejskiego systemu handlu emisjami
(ETS). Ze sprzeda˝y uprawnieƒ
b´dzie finansowana inicjatywa
NER 300, program finansujàcy pro-
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jekty demonstracyjne technologii
wychwytywania dwutlenku w´gla,
sk∏adowania go pod ziemià oraz
projekty innowacyjnych technologii
z zakresu energii odnawialnej.

✔

UWAGA!

EIB, sprzedajàcy uprawnienia, b´dzie
te˝ rozdziela∏ uzyskane ze sprzeda˝y
pieniàdze, które majà wystarczyç na
pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych wybranych projektów.

NER 300
Wyró˝niono dwa etapy finansowania NER 300:
➢ I – sprzeda˝ 200 mln uprawnieƒ. Monetyzacja tej transzy
uprawnieƒ musi si´ zakoƒczyç
w ciàgu 10 miesi´cy od dostarczenia ich do EIB, co oznacza
sprzeda˝ ok. 20 mln uprawnieƒ
miesi´cznie.
➢ II – sprzeda˝ pozosta∏ych 100 mln
uprawnieƒ, co ma si´ zakoƒczyç
przed 2013 r., kiedy rozpocznie
si´ trzeci okres rozliczeniowy
EU ETS (lata 2013-2020).
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Sprzeda˝ 300 mln uprawnieƒ do
emisji, pochodzàcych z rezerwy dla
nowych instalacji, b´dzie korzystaç
ze wszystkich kana∏ów (np. OTC,
automatyczna sprzeda˝ przez systemy elektroniczne, aukcje) i zostanie
zorganizowana w ciàgu miesiàca od
daty otrzymania uprawnieƒ. EIB ma
publikowaç na swoich stronach comiesi´czne raporty na temat sprzeda˝y.
G∏ówne za∏o˝enia
monetyzacji
EIB skorzysta z dost´pnych bezp∏atnych instrumentów. G∏ównym
celem monetyzacji ma byç zminiwww.dashofer.pl
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malizowanie jej wp∏ywu na rynek
europejskiego handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
EIB nie zak∏ada docelowej ceny dla
monetyzowanych uprawnieƒ, choç
ostateczna cena sprzeda˝y nie powinna odbiegaç znaczàco od odpowiednich cen rynku wtórnego w czasie przeprowadzania monetyzacji.
Regulamin rejestru
Regulamin rejestru EU ETS, który
ma byç przyj´ty przez UE, zak∏ada, ˝e:

➢ umowa wspó∏pracy mi´dzy EIB

➢ EIB pracuje razem z EC na roz-

i EC zezwala na sprzeda˝ uprawnieƒ do emisji zanim wspólny
rejestr unijny zacznie w pe∏ni
dzia∏aç, dlatego data rozpocz´cia
monetyzacji nie zale˝y od daty
rozpocz´cia dzia∏ania wspólnego rejestru UE,
➢ przepisy w proponowanym
regulaminie rejestru umo˝liwià
wspólnocie europejskiej stworzenie 300 mln uprawnieƒ do emisji
i dostarczenie ich na konto otwarte
dla EIB w aktualnym rejestrze,

wiàzaniami technicznymi i wymaganiami koniecznymi, aby
otworzyç rachunek rejestru. ■

✔

WA˚NE!

Monetyzacj´ podzielono na dwie transze (200 mln uprawnieƒ i 100 mln
uprawnieƒ). B´dzie ona odbywaç si´
okresowo, przynajmniej raz na dwa
tygodnie.

Ma∏gorzata Nowak
èród∏o: EIB.

Finanse
Procedura rozpatrywania wniosków o przekazanie Êrodków
na realizacj´ zadaƒ paƒstwowych jednostek bud˝etowych
od 2012 roku
Zgodnie z procedurà na 2012 r.
paƒstwowe jednostki bud˝etowe
mogà sk∏adaç w NFOÂiGW nowe
wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej do 31 stycznia ka˝dego roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy, w którym
rozpoczyna si´ dofinansowanie
zadaƒ. Zadanie musi jednak znaleêç si´ na jednej z list zadaƒ zakwalifikowanych do dofinansowania. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe mogà sk∏adaç wnioski do
NFOÂiGW w trybie ciàg∏ym lub
innym, okreÊlonym przez program priorytetowy.

Wnioski sk∏adane do 31.01.2012 r.
b´dà mog∏y liczyç na dofinansowanie w 2013 r.

Sk∏adanie wniosków

Wnioski sk∏ada si´ na formularzach,
okreÊlonych dla poszczególnych
programów priorytetowych. Linki do
wniosków umieszczono na stronie
http://www.nfosigw.gov.pl/panstwo
we-jednostki-budzetowe/programypriorytetowe/.

NFOÂiGW warunkuje uzyskanie
dofinansowania zadania, obj´tego
wnioskiem od umieszczenia go na
jednej z list zadaƒ zakwalifikowanych do dofinansowania. Zadania
trafiajà na listy wed∏ug kolejnoÊci
sk∏adania kompletnych wniosków.
Dla nowych zadaƒ, dla których wyp∏aty Êrodków finansowych zaczynajà si´ od 2012 r., kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej powinien z∏o˝yç wniosek do 15.04.2011 r.
www.dashofer.pl

Dla umów, które zosta∏y zawarte
wczeÊniej i b´dà kontynuowane
w 2012 r. do 15.04.11 kierownik
paƒstwowej jednostki bud˝etowej powinien z∏o˝yç wniosek uproszczony.
Tego rodzaju wniosek powinien byç
sk∏adany co roku, do 31.01 ka˝dego
roku, poprzedzajàcego rok bud˝etowy, w którym b´dà nast´powa∏y
wyp∏aty Êrodków finansowych w ramach zawartych umów realizowanych d∏u˝ej ni˝ jeden rok.

✔

UWAGA!

Programy priorytetowe
Do programów priorytetowych, w ramach których paƒstwowe jednostki
bud˝etowe mogà staraç si´ o dofinansowanie z NFOÂiGW, nale˝à:
➢ Edukacja ekologiczna

➢ Ochrona przyrody i krajobrazu
➢ Utrwalenie efektów ekologicz➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

nych w projektach przyrodniczych
Wspó∏finansowanie LIFE+
Budowa, przebudowa i odbudowa
obiektów hydrotechnicznych
Przeciwdzia∏anie zagro˝eniom
Êrodowiska z likwidacjà ich
skutków
Wspieranie dzia∏alnoÊci monitoringu Êrodowiska
Gospodarowanie odpadami innymi
ni˝ komunalne. Cz´Êç 3) Mi´dzynarodowe przemieszczanie
odpadów
Zmniejszenie ucià˝liwoÊci wynikajàcych z wydobywania kopalin
Poznanie budowy geologicznej
kraju oraz gospodarka zasobami
z∏ó˝ kopalin i wód podziemnych
Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Paƒstwa przez Ministra
Ârodowiska:
Cz´Êç 1) Ekspertyzy i prace
badawcze wskazane przez Ministra Ârodowiska
Cz´Êç 2) Ekspertyzy i prace
badawcze na rzecz gospodarki
wodnej
Cz´Êç 3) Zadania wynikajàce
ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
Cz´Êç 4) Wspieranie systemu

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2011
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ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko i obszarów Natura 2000
➢ Zarzàdzanie energià w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych
– Cz´Êç 5) w ramach programów
Systemu Zielonych Inwestycji
– GIS
➢ Realizacja przedsi´wzi´ç finansowanych ze Êrodków pochodzàcych z darowizny rzàdu Królestwa Szwecji
Ocena formalna
i merytoryczna
Z∏o˝one wnioski sà oceniane pod
wzgl´dem formalnym i merytorycznym. Ocenà zajmuje si´ komórka
ekologiczna, która sprawdza na
poczàtku, czy wniosek odpowiada
formalnym kryteriom programu
priorytetowego.
JeÊli ocena formalna przebieg∏a pozytywnie, wniosek jest rejestrowany w systemie informatycznym.

✔

WA˚NE!

W razie potrzeby do paƒstwowej
jednostki bud˝etowej jest kierowane
pismo z informacjà o koniecznoÊci
uzupe∏nienia dokumentacji. Je˝eli
w terminie, okreÊlonym w piÊmie,
brakujàce dokumenty nie zostanà
uzupe∏nione, wniosek jest odrzucany
na skutek negatywnej oceny formalnej.

Zaakceptowany formalnie wniosek
podlega ocenie merytorycznej, czyli
ekologiczno-technicznej, okreÊlonej w programie priorytetowym.
Post´powanie w przypadku braku
kompletu wymaganej dokumentacji
jest takie samo, jak w przypadku
oceny formalnej. Wnioskodawca,
który nie spe∏ni warunku dostarczenia brakujàcych dokumentów,
w wyznaczonym terminie musi si´
liczyç z odrzuceniem wniosku.

dami udzielania pomocy publicznej,
przechodzi do nast´pnego etapu.
Listy zadaƒ
Projekty list zadaƒ zakwalifikowanych do finansowania powstajà
przy uwzgl´dnieniu zobowiàzaƒ
i limitów, okreÊlonych w programach priorytetowych na dany rok
bud˝etowy. Projekty przygotowuje
si´ w podziale na dziedziny osobno
dla ka˝dego dysponenta.

✔

UWAGA!

Je˝eli suma kwot z wniosków umieszczonych w projekcie listy zadaƒ
zakwalifikowanych do dofinansowania przekroczy limit dost´pnych Êrodków, projektowana lista zostanie
podzielona na dwie cz´Êci: podstawowà i rezerwowà. Do cz´Êci rezerwowej wchodzà wnioski, dla których
nie wystarczy∏o Êrodków na pokrycie
100% wnioskowanej kwoty.

Projekty list zadaƒ zakwalifikowanych do dofinansowania sà zatwierdzane przez Zarzàd NFOÂiGW do
10 kwietnia ka˝dego roku, po czym
przekazywane sà do w∏aÊciwych
dysponentów cz´Êci bud˝etowych
razem z informacjà o kwotach
dost´pnych Êrodków przyznanym
tym dysponentom. Dysponenci, do
30 kwietnia ka˝dego roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy, w którym
zaczyna si´ dofinansowywanie zadaƒ,
zwracajà NFOÂiGW zaakceptowane
przez siebie projekty list zadaƒ.

✔

UWAGA!

Zarzàd NFOÂiGW mo˝e postanowiç,
˝e projekt listy zadaƒ zakwalifikowanych do dofinansowania, uznaje si´
za list´ zadaƒ zakwalifikowanych do
dofinansowania, z dniem wyra˝enia
zgody przez dysponenta cz´Êci bud˝etowej na proponowanà przez NFOÂiGW
jej treÊç.

o kwotach Êrodków planowanych na
dofinansowanie zadaƒ znajdujàcych
si´ na listach, którà przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu ds. Êrodowiska.
Negocjacje
Kolejnym etapem jest prowadzenie
negocjacji przez komórk´ ekologicznà w sprawie zakwalifikowanych
zadaƒ. Negocjacje majà na celu:
➢ aktualizacj´ i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego,
➢ ustalenie okresów wyp∏at,
➢ okreÊlenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego, rzeczowego i ustalenie
okresu trwa∏oÊci oraz uznania
zadania za zrealizowane,
➢ weryfikacja kompletnoÊci i prawid∏owoÊci z∏o˝onych dokumentów finansowych i formalno-prawnych, sk∏adanych przez
paƒstwowà jednostk´ bud˝etowà,
➢ z∏o˝enie informacji o otrzymanej przez paƒstwowà jednostk´
bud˝etowà pomocy publicznej
po z∏o˝eniu wniosku,
➢ uzgodnienie treÊci projektu
umowy, która b´dzie zawarta.

✔

WA˚NE!

JeÊli paƒstwowa jednostka bud˝etowa
nie podejmie negocjacji w wyznaczonym terminie, oznacza to rezygnacj´
z dofinansowania.

Aby projekt uchwa∏y o dofinansowanie zosta∏ skierowany do Zarzàdu,
niezb´dne jest ustalenie i podpisanie
przez osoby bioràce udzia∏ w negocjacjach, wszystkich warunków przekazania Êrodków, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz uzgodnienie treÊci projektu
umowy. O udzieleniu dofinansowania decyduje Zarzàd NFOÂiGW.
TreÊç umowy

Wniosek zaakceptowany pod wzgl´dem merytorycznym poddawany jest
jeszcze ocenie pod kàtem pomocy
publicznej. JeÊli jest zgodny z zasa-
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Dopiero po wyra˝eniu zgody przez
dysponentów Departament Planowania i SprawozdawczoÊci NFOÂiGW
przygotowuje zbiorczà informacj´
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1. Obowiàzki paƒstwowych jednostek bud˝etowych w zakresie:
➢ wyst´powania z wnioskami
o uruchomienie Êrodków
z rezerwy celowej oraz ich
rozliczania i wydatkowania,
➢ sk∏adania sprawozdaƒ z post´pów realizacji zadaƒ,
➢ przekazywania dokumentów
potwierdzajàcych realizacj´
zadaƒ,
➢ dokonania rozliczenia osiàgni´cia efektów rzeczowych
i ekologicznych oraz koƒcowego finansowego rozliczenia zadaƒ.
2. Obowiàzki Narodowego Funduszu w zakresie:
➢ weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie Êrodków
z rezerwy celowej,
➢ weryfikacji i akceptacji rozliczeƒ Êrodków wydatkowanych przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe,
➢ dokonywania kontroli realizacji zadaƒ.

mentów: faktur, rachunków i innych.

✔

UWAGA!

JeÊli zaliczka nie zosta∏a rozliczona,
NFOÂiGW pomniejsza o kwot´ nierozliczonej zaliczki kolejne zaliczkowe
dofinansowanie.

Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku Departament Ksi´gowoÊci i Rozliczeƒ Narodowego
Funduszu przekazuje Êrodki na
rachunek bie˝àcy dochodów bud˝etowych ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska w wysokoÊci wynikajàcej z zaakceptowanego wniosku
o uruchomienie Êrodków z rezerwy
celowej w terminie 5 dni od ich
akceptacji.
JednoczeÊnie przekazywana jest
informacja do ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych
i ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska o przekazaniu Êrodków
i zadaniach realizowanych przez
paƒstwowe jednostki bud˝etowe
w ramach tych Êrodków.

Realizacja umowy
Paƒstwowa jednostka bud˝etowa
sk∏ada trzy egzemplarze wniosku
o uruchomienie Êrodków z rezerwy
celowej (za∏àcznik do umowy o realizacj´ zadania) oraz dokumenty rozliczeniowe, dotyczàce kwoty poprzednio pobranej zaliczki. Rozliczenie powinno zawieraç zestaw doku-

Sprawozdanie
i zakoƒczenie umowy
Paƒstwowa jednostka bud˝etowa
przekazuje sprawozdanie koƒcowe
lub cz´Êciowe z realizacji zadania
za rok bud˝etowy po zakoƒczeniu
realizacji zadania lub do 15 stycznia
roku nast´pujàcego po roku bud˝e-

towym, w przypadku, gdy realizacja zadania nie koƒczy si´ w roku
bud˝etowym, w którym przyznano
jej dofinansowanie.
Aby umowa mog∏a byç uznana za
zakoƒczonà, paƒstwowa jednostka
bud˝etowa musi z∏o˝yç w Kancelarii NFOÂiGW dokumenty potwierdzajàce wykonanie i odbiór zadania, zgodnie z warunkami umowy.
Dokumenty sà sprawdzane pod
wzgl´dem formalnym, zgodnoÊci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i innymi warunkami umowy.
Paƒstwowa jednostka bud˝etowa
sk∏ada w NFOÂiGW tak˝e dokumenty, które potwierdzà osiàgni´cie
efektu ekologicznego. Po sprawdzeniu
dokumentów pod wzgl´dem formalnym i wykonania umowy, odpowiednie dokumenty potwierdzajàce wykonanie umowy trafiajà do
Departamentu Ksi´gowoÊci i Rozliczeƒ, który nast´pnie wysy∏a pismo
do paƒstwowej jednostki bud˝etowej z informacjà o uznaniu umowy
za zakoƒczonà.

✔

UWAGA!

Terminy sk∏adania wniosków mogà
ulec zmianie, w przypadku koniecznoÊci zmiany terminów dotyczàcych
tworzenia ustawy bud˝etowej w kolejnych latach.
■

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – nabór
wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór wniosków w trybie
konkursowym o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

W ramach programu realizowane sà
przedsi´wzi´cia w zakresie badaƒ
Êrodowiskowych zwiàzanych z powww.dashofer.pl

szukiwaniem i rozpoznawaniem
z∏ó˝ wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji
energii.
Kontynuacja przedsi´wzi´ç mo˝e
nastàpiç w ramach programu dla
przedsi´wzi´ç w zakresie odnawialnych êróde∏ energii i obiektów
wysokosprawnej kogeneracji –
Cz´Êç 1).

Dofinansowanie
W konkursie „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”
na rok 2011/2012 kwota Êrodków
przeznaczona na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç wynosi 32 mln z∏,
z planem wyp∏at:
➢ w 2012 r. – 10 mln z∏,
➢ w 2013 r. – 22 mln z∏.
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Warunki dofinansowania:
➢ przedsi´wzi´cie okreÊlone we
wniosku o udzielenie dofinansowania nie zosta∏o rozpocz´te
przed dniem z∏o˝enia wniosku
o udzielenie dofinansowania,
➢ wnioskodawca w monta˝u finansowym przedsi´wzi´cia przedstawianym we wniosku o koncesje
przewidzia∏, oprócz Êrodków
w∏asnych, Êrodki NFOSiGW
lub inne êród∏a finansowania,
➢ w ciàgu ostatnich trzech lat
NFOSiGW nie wypowiedzia∏
wnioskodawcy umowy o dofinansowanie.

?

Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowanych nale˝à:
➢ przygotowanie terenu budowy,
w tym dróg technologicznych,
➢ roboty budowlano-monta˝owe,
w tym monta˝ urzàdzeƒ, instalacji, wyposa˝enia i sprz´tu,
➢ wykonanie lub rekonstrukcje
otworu wraz z pracami technologicznymi,
➢ transport i zagospodarowanie
urobku,
➢ badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym badania geofizyczne, pompowania i badania
laboratoryjne,
➢ us∏ugi niezb´dne do realizacji

przedsi´wzi´cia, w tym dozór
i nadzór,
➢ roboty demonta˝owe i rozbiórkowe oraz rekultywacyjne terenu,
➢ wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski mo˝na sk∏adaç od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
bezpoÊrednio w kancelarii NFOÂiGW
albo przes∏aç pocztà lub kurierem
z dopiskiem: „Konkurs odwierty
2011/2012”.
■
Redakcja

Pytania i odpowiedzi
Od 1 stycznia wchodzi w ˝ycie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.
Jakie op∏aty b´dzie ponosiç w∏aÊciciel nieruchomoÊci w zwiàzku z nowymi regulacjami?

W uj´ciu Ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach mamy
do czynienia z trzema zasadniczymi
rodzajami op∏at:
1. Op∏aty ustanowione w drodze
umowy za Êwiadczone us∏ugi
w zakresie odbioru odpadów;
gminy ustalajà obligatoryjne ich
maksymalny poziom, stosujàc
zró˝nicowane stawki (ze wzgl´du na selektywnà zbiórk´ oraz
g´stoÊç zaludnienia na danym
obszarze gminy i odleg∏oÊç od
miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych); sà one Êcià-

gane w trybie Ordynacji podatkowej.
2. Op∏aty pobierane na podstawie
decyzji wójta w sprawie przej´cia wykonania obowiàzku
pozbywania si´ odpadów z powodu braku umowy; o ich wysokoÊci przesàdza uchwa∏a rady
gminy w sprawie górnych stawek op∏at; nie podlegajà one
zró˝nicowaniu; de facto majà
charakter sanacyjny i nie odzwierciedlajà kosztów gminy;
sà Êciàgane w trybie Ordynacji
podatkowej.

3. Tzw. podatek Êmieciowy, czyli
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Êciàgane
w trybie Ordynacji podatkowej.
Wszystkie trzy rodzaje op∏at majà
charakter administracyjno-prawny
i trzeba uznaç, ˝e stanowià rodzaj
daniny publicznej w rozumieniu art. 5
ust. 2 pkt 1 Ustawy z 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, ze zm.).
■
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