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Fundusz norweski dofinansuje ochron´
ró˝norodnoÊci biologicznej i ekosystemów
Do koƒca roku Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, wspólnie z Ministerstwem Ârodowiska – Operatorem
Programu, og∏oszà nowy program,
finansowany przez Norwegi´,
Liechtenstein oraz Islandi´ z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Program ma na celu ochron´ ekosystemów i ró˝norodnoÊci biologicznej w Polsce.

Wnioskodawcy, którzy przejdà przez
Êcie˝k´ konkursowà naboru otwartego i podpiszà z Funduszem
umow´, b´dà mogli uzyskaç bonus
w postaci dodatkowych Êrodków
z funduszu wspó∏pracy bilateralnej
w wysokoÊci 100% wnioskowanej
kwoty z przeznaczeniem na nawiàzanie i rozwój wspó∏pracy z partnerem z krajów darczyƒców. Ogólna
kwota przeznaczona na bonusy
wynosi ok. 350 tys. euro.
25 paêdziernika br. w siedzibie Funduszu odby∏o si´ spotkanie w spraustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Tematem numeru jest funkcjonowanie europejskiego systemu handlu
emisjami w latach 2008-2011 i przewidywane funkcjonowania rynku dwutlenku w´gla w trzeciej fazie (2013-2020).
Od 2 listopada do 21 grudnia 2012 r.
trwa nabór wniosków w ramach
programu Efektywne wykorzystanie
energii. Cz´Êç 2). W dziale finanse
przedstawiamy równie˝ strategi´ dzia∏ania NFOÂiGW na lata 2013-2016.

wie wspó∏pracy w ramach Programu
Operacyjnego PL02 ze Êrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Strony wyrazi∏y zainteresowane
wspó∏pracà w ramach ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej, w szczególnoÊci zagro˝onych gatunków
roÊlin i zwierzàt oraz siedlisk
przyrodniczych. Zadeklarowa∏y równie˝ wymian´ doÊwiadczeƒ w zarzàdzaniu obszarami chronionymi
(w tym równie˝ morskimi) oraz
w inwentaryzacji i zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych.
Podczas spotkania ustalono, i˝
dwustronna wspó∏praca ma polegaç
m.in. na organizacji konferencji,
wyjazdów studyjnych i warsztatów
tematycznych mi´dzy polskimi
i norweskimi instytucjami oraz
organizacjami pozarzàdowymi, dzia∏ajàcymi w obszarze ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej. Uruchomienie programu planowane jest na
ostatnie dni grudnia 2012 r.
■
Redakcja
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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AktualnoÊci
Stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na 2013 rok
22 paêdziernika opublikowane
zosta∏o Obwieszczenie Ministra
Ârodowiska w sprawie wysokoÊci
stawek op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska na rok 2013.

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˝szeniu
w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em.
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 2013
roku zosta∏y okreÊlone w za∏àczniku 1 do obwieszczenia.
Jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska na rok 2013 zo-

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
na rok 2013
Górna
jednostkowa
Lp.
Przedmiot op∏aty
stawka op∏aty
1

Gazy lub py∏y wprowadzane do powietrza

371,43 z∏/kg

2

Substancje wprowadzane ze Êciekami do wód
lub do ziemi

238,14 z∏/kg

3

Wody ch∏odnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 27,20 z∏/dam3

4

Umieszczenie odpadów na sk∏adowisku

5

Pobór wody podziemnej

4,04 z∏/m3

6

Pobór wody powierzchniowej Êródlàdowej

2,10 z∏/m3

7

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

4,04 z∏/m2

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

26,03 z∏

sta∏y okreÊlone w za∏àczniku 2 do obwieszczenia. Obwieszczenie wcho-

272,10 z∏/Mg

dzi w ˝ycie 1 stycznia 2013 roku. ■
Redakcja

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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AktualnoÊci
Âcieki i ha∏as – stawki kar w 2013 roku
Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2012 r.
w sprawie wysokoÊci stawek kar
za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi oraz za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu ha∏asu
na rok 2013, opublikowane zosta∏o 8 paêdziernika.

Tabela 1. Górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków
wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
Górna
jednostkowa
Lp.
Przedmiot kary
stawka kary w z∏
1

Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:
1) dopuszczalnej iloÊci i sk∏adu Êcieków z wyjàtkiem
zawiesiny ∏atwo opadajàcej;
2) minimalnej procentowej redukcji st´˝eƒ
substancji w Êciekach;
3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych
Êciekach przypadajàcej na jednostk´ masy
wykorzystanego surowca, materia∏u, paliwa
lub wytworzonego produktu

2

Za 1 l zawiesiny ∏atwo opadajàcej

12,64

3

Za 1 m Êcieków, w wypadku przekroczenia
dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu
sztucznych substancji promieniotwórczych lub
dopuszczalnego stopnia rozcieƒczenia Êcieków
eliminujàcego toksyczne oddzia∏ywanie Êcieków
na ryby

12,64

Wprowadzanie Êcieków
W tabeli 1 okreÊlone zosta∏y górne
jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi, zawarte
w za∏àczniku nr 1 do obwieszczenia.
Jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania
Êcieków do wód lub do ziemi za
poszczególne substancje, w tym substancje wyra˝one jako wskaêniki,
za przekroczenie:
a) dopuszczalnej iloÊci i sk∏adu Êcieków, z wyjàtkiem zawiesiny
∏atwo opadajàcej,
b) minimalnej procentowej redukcji
st´˝eƒ substancji w Êciekach,
c) dopuszczalnej masy substancji
w odprowadzanych Êciekach
przypadajàcej na jednostk´ masy wykorzystanego surowca,
materia∏u, paliwa lub wytworzonego produktu
– okreÊlone zosta∏y w za∏àczniku
nr 2 do obwieszczenia.
Tabela 2 przedstawia jednostkowe
stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi Êcieków,
za jeden m3, które zawarte sà w za∏àczniku nr 3 do obwieszczenia.
Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu
wprowadzanych do wód lub do ziemi
Êcieków, za jeden m3, zawarte w za∏àczniku nr 4 do obwieszczenia,
przedstawione zosta∏y w tabeli 3.
www.dashofer.pl
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1 242,36

Tabela 2. Jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi Êcieków
Jednostkowa
stawka kary w z∏
Przedmiot kary
Lp.
za jeden m3
1

Za Êcieki, których temperatura przekracza
dopuszczalnà wielkoÊç o mniej ni˝ 5°C – za ka˝dy
stopieƒ przekroczenia

0,63

2

Za Êcieki, których temperatura przekracza
dopuszczalnà wielkoÊç o 5°C i wi´cej – za ka˝dy
stopieƒ przekroczenia

1,26

Tabela 3. Jednostkowe stawki kary za przekroczenie dopuszczalnego
odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi Êcieków
Jednostkowa
stawka kary w z∏
Lp.
Przedmiot kary
za jeden m3
1

Za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo
ni˝sze od dolnej wartoÊci dopuszczalnej o mniej
ni˝ 0,5 pH

1,26

2

Za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo
ni˝sze od dolnej wartoÊci dopuszczalnej o 0,5 pH
do 1,5 pH

3,15

3

Za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo
ni˝sze od dolnej wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej
ni˝ 1,5 pH do 2,5 pH

6,29

4

Za Êcieki, których pH jest wy˝sze od górnej albo
ni˝sze od dolnej wartoÊci dopuszczalnej o wi´cej
ni˝ 2,5 pH

12,20
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Jednostkowa stawka kary 12,20 z∏
wynosi za przekroczenie:
➢ dopuszczalnej iloÊci zawiesiny
∏atwo opadajàcej, za jeden litr;
➢ dopuszczalnego stopnia rozcieƒczenia Êcieków, eliminujàcego
toksyczne oddzia∏ywanie Êcieków na ryby, za jeden m3;
➢ dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w Êciekach, za jeden m3.
Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu
ha∏asu

Tabela 4. Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu ha∏asu
WielkoÊç przekroczenia

w z∏ za ka˝dy dB przekroczenia
w porze dnia

w porze nocy

od 1 do 5 dB

10,87

13,61

powy˝ej 5 do 10 dB

19,03

23,12

powy˝ej 10 do 15 dB

27,21

32,66

powy˝ej 15 dB

40,79

48,99

przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha∏asu przenikajàcego do Êrodowiska, za jeden dB przekroczenia, wynosi 62,48 z∏.

Górna jednostkowa stawka kary za

W tabeli 4 przedstawione zosta∏y
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha∏asu, zawarte w za∏àczniku nr 5
do obwieszczenia.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Maksymalne stawki op∏at produktowych na rok 2013
Opublikowane zosta∏o Obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia
25 wrzeÊnia 2012 r. w sprawie
maksymalnych stawek op∏at produktowych na rok 2013.

Z dniem 1 stycznia ka˝dego roku
kalendarzowego maksymalne stawki op∏at produktowych podlegajà
podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym Êredniorocznemu wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, przyj´temu

w ustawie bud˝etowej za rok poprzedni.
Maksymalne stawki op∏at produktowych na 2013 rok wynoszà odpowiednio:
1) dla opakowaƒ wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do Ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej (zwanej dalej usta-

wà) – 4,57 z∏ za 1 kg,
2) dla produktów wymienionych
w poz. 1 w za∏àczniku nr 3 do
ustawy – 3,06 z∏ za 1 kg,
3) dla produktów wymienionych
w poz. 3 w za∏àczniku nr 3 do
ustawy:
➢ 3,06 z∏ za 1 kg dla opony
nowej i u˝ywanej regenerowanej (bie˝nikowanej),
➢ 12,22 z∏ za 1 kg dla opony
u˝ywanej nieregenerowanej
(niebie˝nikowanej).
■
Redakcja

AktualnoÊci
Stawki op∏at za usuni´cie drzew i krzewów oraz stawki kar
za zniszczenie zieleni na rok 2013
17 paêdziernika 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

4

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.
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Stawka za usuni´cie jednego metra
kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 243,22 z∏.
W przypadku zniszczenia jednego
metra kwadratowego terenu zieleni,
trzeba b´dzie ponieÊç kar´ w wysokoÊci:
➢ 55,93 z∏ – dla trawników,
➢ 480,37 z∏ – dla kwietników.

www.dashofer.pl
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Maksymalne stawki op∏at za
usuwanie drzew za jeden centymetr
obwodu pnia mierzonego na wysokoÊci 130 cm zosta∏y przedstawione w tabeli 1. Natomiast stawki dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew zawarte sà w tabeli 2.
Za usuni´cie drzew rodzajów i gatunków innych ni˝ okreÊlone w tabeli 2, stawki ustala si´ jak dla
drzew o podobnej wartoÊci przyrodniczej.
Obwieszczenie wchodzi w ˝ycie
1 stycznia 2013 roku.
■
Redakcja

Masz pytanie
do naszych ekspertów?

Napisz
do Redakcji!

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

do 25

328,34

2

od 26 do 50

498,61

3

od 51 do 100

778,33

4

od 101 do 200

1216,14

5

od 201 do 300

1824,21

6

od 301 do 500

2553,88

7

od 501 do 700

3283,56

8

powy˝ej 700

4256,49

Tabela 2. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

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

1

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

13,16

2

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

35,78

3

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

87,04

4

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

328,34

e-mail:
podgorska@dashofer.pl

Porady prawne
Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi
W paêdzierniku br. Rada Ministrów
przyj´∏a projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi. Podstawowym
celem projektu jest uszczelnienie
systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, który
jest nieskuteczny i nie gwarantuje osiàgni´cia przez Polsk´ do

www.dashofer.pl

koƒca 2014 r. wymaganych przepisami unijnymi poziomów odzysku i recyklingu.

Geneza projektu
Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zosta∏ przygotowany na

podstawie za∏o˝eƒ, przyj´tych przez
Rad´ Ministrów dnia 16 listopada
2010 r. Nowa ustawa ma wdro˝yç
postanowienia Dyrektywy 94/62/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywy opakowaniowej).
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Dyrektywa opakowaniowa okreÊla
minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
w stosunku do iloÊci wprowadzonych do obrotu opakowaƒ, które
paƒstwa cz∏onkowskie UE sà zobowiàzane osiàgnàç do roku 2014 roku,
w tym:
➢ poziom recyklingu i odzysku dla
wszystkich opakowaƒ w wysokoÊci odpowiednio 55% i 60%,
➢ poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowaƒ w wysokoÊci (60% dla
opakowaƒ szklanych, papierowych i tekturowych, 50% dla
opakowaƒ z metali, 22,5% dla
opakowaƒ z tworzyw sztucznych oraz 15% dla opakowaƒ
z drewna).
W polskim porzàdku prawnym na
obszarze gospodarki opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi obowiàzujà dwie regulacje sprzed dziesi´ciu lat:
➢ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
➢ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej.
Ze wzgl´du na termin uchwalenia
powy˝szych aktów, poprzedzajàcy
cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej, ˝adna z wymienionych
ustaw nie by∏a notyfikowana w Komisji Europejskiej.
Projekt nowej ustawy
Projekt ustawy zawiera zarówno
przepisy transponujàce postanowienia „dyrektywy opakowaniowej”,
jak i rozwiàzania prawne, których
celem jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych w naszym kraju.
Przepisy projektowanej ustawy stosuje si´ do wszystkich opakowaƒ
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(niezale˝nie od zastosowanego do
ich wytworzenia materia∏u) oraz do
powsta∏ych z nich odpadów opakowaniowych.

➢ wprowadzajàcych

Ustawa b´dzie okreÊla∏a:
➢ wymagania, jakim powinny
odpowiadaç opakowania wprowadzane do obrotu,
➢ zasady dzia∏ania organizacji
odzysku opakowaƒ,
➢ zasady post´powania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
➢ zasady ustalania i pobierania
op∏aty produktowej.

➢

Projekt ustawy zawiera prawa
i obowiàzki przedsi´biorców:
➢ b´dàcych organizacjami odzysku opakowaƒ,
➢ dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych produktów w opakowaniach,
➢ dystrybuujàcych produkty w opakowaniach,
➢ eksportujàcych odpady opakowaniowe i opakowania oraz
produkty w opakowaniach,
➢ prowadzàcych recykling lub inny
ni˝ recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych,
➢ wprowadzajàcych opakowania,
➢ wprowadzajàcych produkty w opakowaniach.
Przepisy nowej ustawy w zakresie
uzyskania wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów,
w tym dotyczàcych op∏aty produktowej, oraz dokumentów potwierdzajàcych recykling lub inny proces odzysku, eksport i wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ odpadów nie
b´dà obowiàzywa∏y przedsi´biorców
wprowadzajàcych do obrotu produkty w opakowaniach o ∏àcznej masie
opakowaƒ nieprzekraczajàcej w danym roku kalendarzowym 1 tony.
Op∏aty rejestrowe
Projekt ustawy zawiera nowe przepisy
dotyczàce rejestru przedsi´biorców:
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➢

➢
➢

produkty
w opakowaniach,
prowadzàcych recykling lub inny ni˝ recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych,
eksportujàcych odpady opakowaniowe,
dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
b´dàcych organizacjami odzysku opakowaƒ.

Rejestry b´dà prowadzone przez
marsza∏ków województw w systemie teleinformatycznym.

✔

PAMI¢TAJ!

Ka˝dy przedsi´biorca wpisany do rejestru otrzyma w∏asny numer rejestrowy.

Za wpis do rejestru b´dà obowiàzywa∏y wprowadzajàcych produkty
w opakowaniach dwa rodzaje op∏at:
➢ op∏ata rejestrowa (wnoszona
przed z∏o˝eniem wniosku o wpis),
➢ op∏ata roczna (wnoszona w terminie do koƒca lutego ka˝dego
roku).
Z op∏aty rejestrowej oraz op∏aty
rocznej (w roku uzyskania wpisu
do rejestru) zostanà zwolnieni
przedsi´biorcy wpisani do rejestru
EMAS, je˝eli sk∏adajàc wniosek
o wpis do rejestru, przed∏o˝à
oÊwiadczenie potwierdzajàce swój
udzia∏ w systemie ekozarzàdzania
i audytu.
Ponadto op∏ata roczna nie b´dzie
wnoszona w roku, w którym zostanie wniesiona op∏ata rejestrowa.

✔

WA˚NE!

Projektowana ustawa przewiduje, ˝e
maksymalna stawka op∏aty rejestrowej i op∏aty rocznej b´dzie wynosiç
300 z∏.

Op∏aty rejestrowej oraz op∏aty rocznej nie b´dà p∏aciç przedsi´biorcy,
których dzia∏alnoÊç projektowane
przepisy uznajà jako dzia∏alnoÊç
regulowanà.
www.dashofer.pl
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Wp∏ywy z op∏at rejestrowych
i op∏at rocznych b´dà stanowiç
dochód bud˝etu samorzàdu województwa, z przeznaczeniem na
prowadzenie rejestru.
Minister Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊci
stawek op∏aty rejestrowej i op∏aty
rocznej.
Op∏ata produktowa
Obowiàzek ponoszenia op∏aty produktowej zosta∏ na∏o˝ony na przedsi´biorców (w tym na organizacje
odzysku opakowaƒ), którzy nie
wywià˝à si´ z obowiàzku zapewnienia odzysku (w tym recyklingu)
odpadów takiego samego rodzaju,
jak powsta∏e z wprowadzonych
przez niego do obrotu produktów
w opakowaniach.
Zgodnie z zapisami nowej ustawy
przedsi´biorcy b´dà zobligowani
do wniesienia op∏aty produktowej,
wynikajàcej z ró˝nicy mi´dzy wymaganym a osiàgni´tym poziomem
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, której maksymalna
stawka wynosi 4,50 z∏.
Op∏ata produktowa b´dzie obliczana oddzielnie, w przypadku nieosiàgni´cia wymaganego poziomu:
➢ recyklingu (w tym recyklingu
dla wszystkich opakowaƒ razem),
➢ odzysku.
Podstaw´ obliczenia op∏aty produktowej stanowi masa opakowaƒ
danego rodzaju (liczona w kilogramach), w których zosta∏y wprowadzone do obrotu produkty.
Minister Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
stawki op∏at produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowaƒ.
Obowiàzek wniesienia op∏aty produktowej b´dzie powstawa∏ na koniec ka˝dego roku kalendarzowego.

www.dashofer.pl

✔

WA˚NE!

Op∏aty produktowe b´dà przekazywane na odr´bny rachunek bankowy marsza∏ka województwa do
dnia 15 marca roku kalendarzowego
nast´pujàcego po roku, którego
op∏ata dotyczy.

Wp∏ywy z tytu∏u powy˝szych op∏at
w wysokoÊci 5% b´dà stanowi∏y
dochody bud˝etu samorzàdu województwa, z przeznaczeniem na:
➢ koszty egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u op∏aty produktowej,
➢ obs∏ug´ administracyjnà systemu
gospodarki odpadami opakowaniowymi.
Pozosta∏e wp∏ywy z tytu∏u op∏aty
produktowej, powi´kszone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych, b´dà przekazywane do Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, który z kolei przeka˝e 70%
zgromadzonych wp∏ywów przez
fundusze wojewódzkie gminom
z przeznaczeniem na prowadzenie
publicznych kampanii edukacyjnych oraz selektywne zbieranie
odpadów opakowaniowych.
Ârodki te zostanà rozdysponowane
gminom proporcjonalnie do iloÊci
odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,
wykazanych w sprawozdaniach
(sk∏adanych przez gminy marsza∏kom województwa oraz wojewódzkiemu funduszom ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej).
Administracyjne
kary pieni´˝ne

mu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Kary w wysokoÊci od 5 tys. do 500
tys. z∏ przewidziane sà dla przedsi´biorców, którzy:
➢ prowadzà dzia∏alnoÊç obj´tà
przepisami ustawy, nieb´dàc wpisanym do rejestru,
➢ nie realizujà obowiàzków w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu,
➢ utrudniajà realizacj´ obowiàzków ustawowych innym przedsi´biorcom (np. nie wystawiajà
dokumentów potwierdzajàcych
recykling odpadów opakowaniowych, inne procesy odzysku,
eksport, wewnàtrzwspólnotowà
dostaw´ odpadów),
➢ nie prowadzà selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych.
W drugiej grupie kar znajdzie si´
naruszenie przepisów zwiàzane ze
spe∏nieniem wymagaƒ zasadniczych wobec wprowadzanych do
obrotu opakowaƒ (kary od 5 tys.
do 30 tys. z∏).
Trzeci zakres kar (od 5 tys. do 20
tys. z∏) obejmuje wykroczenia
zwiàzane z dystrybucjà przez
handel produktów wprowadzanych
do obrotu przez przedsi´biorców
niewpisanych do rejestru.
Ostatni zakres kar (od 1 tys. z∏ do
5 tys. z∏) obejmuje naruszenia przepisów ustawy zwiàzane z niez∏o˝eniem przez przedsi´biorców
rocznych sprawozdaƒ.

WysokoÊç kar pieni´˝nych ustalono w granicach od 1 tys. z∏ do 500
tys. z∏, adekwatnie do rodzaju naruszeƒ przepisów ustawy.

Kary b´dà ustalane indywidualnie
przy uwzgl´dnieniu zakresu naruszonych przepisów oraz dotychczasowej dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy.

Najwy˝sze kary b´dà dotyczy∏y
uchybieƒ zwiàzanych z g∏ównym
celem projektowanej ustawy, czyli
niewywiàzaniem si´ z obowiàzku
zapewnienia wymaganego pozio-

Wojewódzki inspektor ochrony
Êrodowiska oraz wojewódzki inspektor inspekcji handlowej b´dà
mogli, w przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem podatnika
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lub interesem publicznym, m.in.:
➢ odroczyç termin p∏atnoÊci kary,
➢ roz∏o˝yç zap∏at´ kary na raty,
➢ umorzyç w ca∏oÊci lub w cz´Êci
zaleg∏oÊci z tytu∏u wymierzonej
kary.

➢
Projektowana ustawa przewiduje ponadto kar´ grzywny dla osób udaremniajàcych lub utrudniajàcych
przeprowadzenie kontroli przez
marsza∏ka województwa w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów projektowanej ustawy.

➢

Nale˝noÊci z tytu∏u kar pieni´˝nych
b´dà stanowi∏y dochód bud˝etu
paƒstwa.
Podsumowanie
Spodziewane skutki wprowadzenia
nowej ustawy to przede wszystkim:
➢ zmniejszenie iloÊci opakowaƒ
(ochrona Êrodowiska przed zalewem odpadów),
➢ produkcja opakowaƒ w sposób
znacznie mniej szkodliwy dla

➢

➢

Êrodowiska naturalnego (materia∏y i substancje zawarte w opakowaniach b´dà bezpieczniejsze,
a opakowania b´dà wielokrotnego u˝ytku, ∏atwo poddawalne
recyklingowi),
przejrzystoÊç i jawnoÊç rynku
zagospodarowania odpadów
opakowaniowych (rejestr wszystkich uczestników rynku wprowadzajàcych, zagospodarowujàcych oraz organizujàcych
odzysk),
wyeliminowanie fa∏szywych dokumentów (nowe wzory dokumentów, ka˝da firma, zajmujàca si´ recyklingiem i odzyskiem
opakowaƒ b´dzie podlegaç corocznej kontroli prowadzonej
przez urzàd marsza∏kowski),
zwi´kszenie przewidywalnoÊci
prowadzonej dzia∏alnoÊci, co
w efekcie pozwoli przedsi´biorcom realnie, z rocznym wyprzedzeniem zaplanowaç swoje dzia∏ania,
zwi´kszenie iloÊci Êrodków finansowych przeznaczonych na

edukacj´ ekologicznà (op∏ata
produktowa).
Nowe przepisy powinny wejÊç
w ˝ycie w 2013 roku.
■
Rober Baraƒski

§
–

–

–

–

–

Podstawa prawna:
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych (Dz.U.
L 365, 31.12.1994).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63,
poz. 638).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 r.
Nr 178, poz. 1060).
projekt z dnia 14.09.2012 r. (Ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi).

Porady prawne
Us∏uga usuwania azbestu obcià˝ona 8% stawkà VAT
Us∏uga polegajàca na demonta˝u pokryç dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierajàcych azbest, ich
transporcie i przekazaniu do utylizacji podlega opodatkowaniu 8%
stawkà VAT – takie stanowisko
zajà∏ Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu w interpretacji indywidulanej z 1 czerwca 2012 r.

Stan faktyczny sprawy
Gmina, jako jednostka samorzàdu
terytorialnego, jest czynnym p∏atnikiem podatku VAT. Przystàpi∏a
ona do programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajàcych azbest z pokryç dachowych
(tj. p∏yt eternitowych). Us∏uga b´dzie polegaç na demonta˝u pokry-
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cia dachowego na budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach gospodarczych, tj. cz´Êciach przynale˝nych
do budynków. Us∏uga demonta˝u
jest ÊciÊle powiàzana z unieszkodliwianiem powsta∏ego odpadu wraz
z transportem i utylizacjà.

✔

WA˚NE!

Ârodki finansowe pochodzà z WFOÂiGW
oraz NFOÂiGW w wysokoÊci 85% dofinansowania. Pozosta∏e 15% pokrywane jest ze Êrodków mieszkaƒców
wp∏aconych do gminy.

W zwiàzku z tym, i˝ mieszkaƒcy
dop∏acajà 15% wartoÊci dofinansowanej kwoty, zawarto porozumienia i zastosowano stawk´ 8% VAT.
JednoczeÊnie wnioskodawca wskaza∏, i˝ G∏ówny Urzàd Statystyczny
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zaklasyfikowa∏ ww. us∏ug´ do grupowaƒ:
➢ PKWiU 38.22.29.0 – us∏ugi
zwiàzane z unieszkodliwianiem
pozosta∏ych odpadów niebezpiecznych,
➢ PKWiU 39.00.14.0 – us∏ugi
zwiàzane z odka˝aniem budynków.
W uzupe∏nieniu do wniosku Gmina
poinformowa∏a, ˝e przedmiotem
wniosku jest us∏uga kompleksowej
sprzeda˝y, polegajàca na demonta˝u pokryç dachowych zawierajàcych azbest, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji na wysypisko
odpadów niebezpiecznych.
Zakres prac obejmuje us∏ug´ kompleksowà, z∏o˝onà, polegajàcà na
www.dashofer.pl
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demonta˝u pokryç dachowych lub
innych elementów budynków (mieszkalnych i gospodarczych) zawierajàcych azbest, ich transporcie
i przekazaniu do utylizacji – na
wysypisko odpadów niebezpiecznych. Wnioskodawca poinformowa∏, i˝ us∏uga ta zosta∏a zakwalifikowana do PKWiU 39.00.14.0
us∏ugi zwiàzane z odka˝aniem
budynków.
Pytanie o stawk´ VAT
W zwiàzku z powy˝szym zdaniem
Wnioskodawcy, us∏uga polegajàca
na demonta˝u pokryç dachowych
z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierajàcych azbest, ich
transporcie i przekazaniu do utylizacji podlega opodatkowaniu 8%
stawkà VAT, zgodnie z za∏àcznikiem nr 3 do ustawy VAT, poz. 152.
Stanowisko Izby Skarbowej
W Êwietle obowiàzujàcego stanu
prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano za prawid∏owe stanowisko, i˝
us∏uga polegajàca na demonta˝u
pokryç dachowych z budynków
mieszkalnych i gospodarczych zawierajàcych azbest, ich transporcie
i przekazaniu do utylizacji podlega
opodatkowaniu 8% stawkà VAT.
Uzasadnienie stanowiska
Izby Skarbowej
W uzasadnieniu podano, i˝ zgodnie
z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us∏ug (t.j. Dz. U.
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej
dalej ustawà, opodatkowaniu ww.
podatkiem, podlegajà: odp∏atna dostawa towarów i odp∏atne Êwiadczenie us∏ug na terytorium kraju,
eksport towarów, import towarów,
wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów.
www.dashofer.pl

Zaznaczyç nale˝y, ˝e powy˝szy
artyku∏ zawiera zakres przedmiotowy czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów
i us∏ug na terytorium kraju.
W oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy
przez dostaw´ towarów, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie
si´ przeniesienie prawa do rozporzàdzania towarami jak w∏aÊciciel
(…). „W myÊl art. 8 ust. 1 ustawy,
przez Êwiadczenie us∏ug, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie
si´ ka˝de Êwiadczenie na rzecz
osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej, niemajàcej osobowoÊci prawnej, które nie
stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym równie˝:
1. Przeniesienie praw do wartoÊci
niematerialnych i prawnych,
bez wzgl´du na form´, w jakiej
dokonano czynnoÊci prawnej.
2. Zobowiàzanie do powstrzymania si´ od dokonania czynnoÊci
lub do tolerowania czynnoÊci
lub sytuacji.
3. Âwiadczenie us∏ug zgodnie z nakazem organu w∏adzy publicznej lub podmiotu dzia∏ajàcego
w jego imieniu lub nakazem
wynikajàcym z mocy prawa”.
Z opisu sprawy wnika, i˝ Gmina
jako jednostka samorzàdu terytorialnego jest czynnym podatnikiem
podatku VAT. Przystàpi∏a do programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajàcych azbest z pokryç dachowych, w zwiàzku z czym zamierza odp∏atnie
Êwiadczyç kompleksowà us∏ug´
z∏o˝onà, polegajàcà na demonta˝u
pokryç dachowych lub innych elementów budynków (mieszkalnych
i gospodarczych) zawierajàcych
azbest, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji – na wysypisko
odpadów niebezpiecznych.
Wed∏ug art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrze˝eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119
ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122

i art. 129 ust. 1. W myÊl art. 41 ust. 2
ustawy dla towarów i us∏ug, wymienionych w za∏àczniku nr 3 do
ustawy, stawka podatku wynosi 7%,
z zastrze˝eniem ust. 12 i art. 114
ust. 1.
Zmiany stawek
od 1 stycznia 2011 r.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie
uleg∏y stawki podatku od towarów
i us∏ug. Stosownie do art. 146a pkt
1 i 2 ustawy, w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., z zastrze˝eniem art. 146f:
1. Stawka podatku, o której mowa
w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109
ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2. Stawka podatku, o której mowa
w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2
i 3 oraz w tytule za∏àcznika nr 3
do ustawy, wynosi 8%.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy towary lub us∏ugi, b´dàce przedmiotem czynnoÊci, o których mowa
w art. 5, wymienione w klasyfikacjach
wydanych na podstawie przepisów
o statystyce publicznej, sà identyfikowane za pomocà tych klasyfikacji,
je˝eli dla tych towarów lub us∏ug
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie
powo∏ujà symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla
celów podatku od towarów i us∏ug
zastosowanie znajduje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us∏ug wprowadzona rozporzàdzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 paêdziernika
2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug (PKWiU)
(Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).
W za∏àczniku nr 3 do ustawy, zawierajàcym wykaz towarów i us∏ug
opodatkowanych stawkà podatku
w wysokoÊci 8%, w poz. 152 wskazano symbol PKWiU 39.00.1 „Us∏ugi
zwiàzane z odka˝aniem i czyszczeniem”. Jak poinformowa∏ Zainteresowany, wykonywana przez niego
us∏uga zosta∏a zakwalifikowana do
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PKWiU 39.00.14.0 us∏ugi zwiàzane z odka˝aniem budynków. Majàc
na uwadze przedstawiony opis
sprawy oraz powo∏ane powy˝ej
przepisy podatkowe, nale˝y stwierdziç, ˝e z tytu∏u wykonywania
przez Wnioskodawc´ us∏ugi demonta˝u pokryç dachowych zawierajàcych azbest, ich transportu i przekazania do utylizacji na wysypisko
odpadów niebezpiecznych, która
mieÊci si´ w grupowaniu statystycznym PKWiU 39.00.14.0 us∏ugi
zwiàzane z odka˝aniem budynków,
ma on prawo do zastosowania
stawki podatku w wysokoÊci 8%.

✔

WA˚NE!

Reasumujàc, ww. us∏uga podlega
opodatkowaniu stawkà podatku VAT
w wysokoÊci 8%.

Interpretacja dotyczy zaistnia∏ego
stanu faktycznego przedstawio-

!

nego przez Wnioskodawc´ i stanu
prawnego obowiàzujàcego w dacie
zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
PodkreÊliç nale˝y jednoczeÊnie, ˝e
w ramach okreÊlonych przepisem
art. 14b § 1 Ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, na pisemny
wniosek zainteresowanego, wydaje
w jego indywidualnej sprawie
pisemnà interpretacj´ przepisów
prawa podatkowego, nie mieÊci si´
analiza prawid∏owoÊci klasyfikacji
us∏ug do w∏aÊciwego grupowania
statystycznego.
Minister Finansów nie jest zatem
uprawniony do oceny stanowiska
przedstawionego przez Wnioskodawc´ w zakresie klasyfikacji sta-

tystycznej us∏ug, b´dàcych przedmiotem wniosku. Wobec powy˝szego niniejsza interpretacja wydana zosta∏a w oparciu o grupowanie
PKWiU wskazane przez Zainteresowanego. Ponadto tut. Organ informuje, ˝e wydana interpretacja
dotyczy tylko sprawy, b´dàcej
przedmiotem wniosku (zapytania)
Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikajàce z opisu sprawy, które nie
zosta∏y obj´te pytaniem, nie mogà
byç zgodnie z art. 14b §1 Ordynacji
podatkowej rozpatrzone.
■
dr Micha∏ Kuliƒski
adwokat

§
–

Podstawa prawna:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2012 r. – sygnatura
ILPP4/443-115/12-4/EWW.

Temat numeru

Funkcjonowanie rynku EU ETS wed∏ug dokumentu KE
Komisja Europejska opublikowa∏a pod koniec lipca br. dokument roboczy nt. funkcjonowania europejskiego systemu handlu
emisjami (EU ETS) w latach
2008-2011 i przewidywanego
funkcjonowania rynku dwutlenku w´gla w trzeciej fazie (2013-2020). W dokumencie zapisano
iloÊci bezp∏atnych i sprzedawanych na akcji pozwoleƒ na emisj´
gazów cieplarnianych oraz zawarto analiz´ dysproporcji pomi´dzy poda˝à i popytem.

EU ETS powsta∏ w 2005 r. Do koƒca grudnia 2007 r. obowiàzywa∏
1. etap handlu emisjami, jako cz´Êç
pilota˝owa, w której ustalono cen´
emisji dwutlenku w´gla, zainicjowano wolny handel zezwoleniami
na emisj´ w UE, stworzono system,
który pozwala monitorowaç, zg∏aszaç i weryfikowaç rzeczywiste
emisje przedsi´biorstw.

10

✔

UWAGA!

Uprawnienia sà ksi´gowane w rejestrach elektronicznych. 20 czerwca
br. aktywowano wspólny Rejestr
Unii Europejskiej (CSEUR), nast´pc´
rejestrów prowadzonych w poszczególnych krajach.

31 grudnia br. koƒczy si´ etap 2.
EU ETS. Emisje zg∏oszone podczas etapu 1. zosta∏y zweryfikowane i na tej podstawie obni˝ono
przydzia∏y dozwolone podczas 2.
etapu do wysokoÊci 6,5% poni˝ej
poziomu z 2005 r.
3. etap b´dzie trwa∏ od 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2020 r.
Podczas tego okresu zostanie wprowadzonych szereg zmian, m.in.
zastàpienie systemu krajowych
limitów uprawnieƒ jednym limitem
unijnym; stopniowe ograniczanie limitu uprawnieƒ tak, aby w 2020 r.
iloÊç przydzia∏ów na emisje wyno-
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si∏a o 21% mniej ni˝ w roku 2005;
przechodzenie do pe∏nego systemu
sprzeda˝y uprawnieƒ na aukcji do
2027 r.; mo˝liwoÊç wy∏àczenia
z systemu ma∏ych instalacji o niskich emisjach.
W 3. etapie EU ETS obejmie równie˝ instalacje zajmujàce si´ wychwytywaniem, transportem i geologicznym sk∏adowaniem gazów
cieplarnianych, emisje CO2 generowane przez przemys∏ petrochemiczny, przy produkcji amoniaku
i aluminium, emisje podtlenku
azotu pochodzàce z produkcji
kwasu azotowego, adypinowego
i formylokarboksylowego oraz emisje tetrafluorku w´gla wydzielane
przy produkcji aluminium.
Wraz z koƒcem roku podmioty
obj´te EU ETS muszà poinformowaç o iloÊci uprawnieƒ, która powinna odpowiadaç iloÊci zweryfiwww.dashofer.pl

Nr 11/2012
kowanych emisji CO2 w danym
roku, po czym zezwolenia na wykorzystane emisje anuluje si´. JeÊli
w danym przedsi´biorstwie pozostaje nadwy˝ka uprawnieƒ, mo˝na
je albo odsprzedaç, albo zachowaç
dla siebie na póêniejszy okres.
W przypadku niedoboru uprawnieƒ, nale˝y je dokupiç. Ka˝da tona
dwutlenku w´gla ponad wykazane
uprawnienia zwiàzana jest z wysokà grzywnà, która w 2009 r. wynosi∏a 100 euro za ton´.

✔

UWAGA!

Z danych z∏o˝onych przez poszczególne kraje wynika, ˝e w 2011 r.
istnia∏o na terenie Unii 11656 zg∏oszonych instalacji, które wygenerowa∏y w ubieg∏ym roku 1 898 895 575
zweryfikowanych emisji. W tym samym roku wydano 2 016 619 112 pozwoleƒ na emisj´.

Handel uprawnieniami do emisji
odbywa si´ bezpoÊrednio mi´dzy
zainteresowanymi stronami, poprzez
organizacje zajmujàce si´ wymianà
uprawnieƒ, albo poprzez firmy
poÊredniczàce, które zarabiajà na
takim poÊrednictwie. Ceny na
uprawnienia zale˝à od popytu i poda˝y. W handlu mogà braç udzia∏,
oprócz firm obj´tych EU ETS,
równie˝ osoby fizyczne, instytucje,
organizacje pozarzàdowe.
W EU ETS jedno zezwolenie na
emisje uprawnia do emisji 1 tony
CO2. Kraje cz∏onkowskie sporzàdzajà plan rozdzia∏u uprawnieƒ na
ka˝dy okres handlowy, z przydzieleniem ka˝demu obiektowi
iloÊci emisji.
Istnieje ograniczenie (cap) ca∏kowitej iloÊci rozdysponowanych
uprawnieƒ. JeÊli dane przedsi´biorstwo utrzymuje swoje emisje
na ni˝szym poziomie ni˝ przyznany im limit nadwy˝ki, mo˝e sprzedaç nadwy˝k´. Firma, która przekracza swój limit, mo˝e dokupiç
uprawnienia.

www.dashofer.pl

Rynek w latach 2008-2011
Dokument roboczy KE dotyczàcy
funkcjonowania EU ETS z lipca
br. informuje, ˝e Êredni dzienny
wolumin handlu uprawnieniami
podwoi∏ si´ od 10 mln uprawnieƒ
w 2008 r. do 23 mln uprawnieƒ
w 2011 r. W 2008 r. handel odbywa∏
si´ g∏ównie pozagie∏dowo (OTC).
Jednak od czasu kryzysu ekonomicznego struktura tego rynku
zmieni∏a si´ i zacz´∏y przewa˝aç
transakcje do regulowanych punktów handlowych. Teraz wi´kszoÊç
transakcji odbywa si´ na gie∏dach,
które sà atrakcyjne dla firm, potrzebujàcych prostego sposobu na
handel standaryzowanymi kontraktami.
Dalej w dokumencie czytamy, ˝e
w czasie fazy 2. oko∏o 96% ca∏kowitej liczby uprawnieƒ do koƒca
2011 r. zosta∏o przydzielone za
darmo. Roczna iloÊç bezp∏atnych
uprawnieƒ lekko wzros∏a, cz´Êciowo dzi´ki u˝yciu krajowych rezerw
dla nowych instalacji. W 2011 r.
bezp∏atnych uprawnieƒ by∏o o 47
mln wi´cej ni˝ w 2008 r. Z kolei
iloÊç uprawnieƒ wystawianych na
aukcji wynios∏a w 2008 r. 44 mln,
a w 2011 r. si´gn´∏y 87 mln uprawnieƒ.
Mi´dzynarodowe kredyty
Aby pokryç cz´Êç swoich emisji,
firmy obj´te EU ETS mogà nabywaç kredyty redukcji emisji, które
powsta∏y dzi´ki mechanizmowi
czystego rozwoju (CDM) i instrumentowi wspólnych wdro˝eƒ (JI).
CDM dotyczy projektów realizowanych w krajach rozwijajàcych
si´ i jest zwiàzany z kredytami CER
(certyfikowane redukcje emisji).
JI, powiàzany z kredytami ERU
(jednostki redukcji emisji), stosowany jest przy projektach, których
realizacja odbywa si´ w krajach
uprzemys∏owionych i o gospodarkach w okresie przejÊciowym.

✔

WA˚NE!

Dla rozliczeƒ 1 CER = 1 ERU = 1 EUA
(uprawnienie do emisji), co oznacza,
˝e kredyty i uprawnienia do emisji sà
sobie równe w EU ETS.

KE informuje, ˝e poda˝ mi´dzynarodowych kredytów w pierwszym
rz´dzie zale˝y od iloÊci projektów,
które sà dost´pne w Internecie
i iloÊci kredytów certyfikowanych
redukcji emisji (CER) oraz jednostek redukcji emisji (ERU). Poda˝
zwi´kszy∏a si´ z biegiem czasu:
gdy w latach 2008, 2009 i 2010
iloÊç CER, jako g∏ównego typu
kredytów, wynosi∏a w zakresie
123-132 mln, w 2011 r. zwi´kszy∏a
si´ do 320 mln. Oczekuje si´, ˝e
w roku bie˝àcym b´dzie wydana
podobna iloÊç, a w latach 2013-2020 – 500 mln rocznie.
Emitowanie ERU wzros∏o gwa∏townie z 5 mln w 2009 r. do 88 mln
w 2011 r.
EU ETS przez wi´kszoÊç fazy 2.
charakteryzowa∏ si´ nadmiernà
poda˝à. W 2008 r. iloÊç uprawnieƒ
i kredytów mi´dzynarodowych dost´pnych dla zapewnienia zgodnoÊci z emisjami by∏a ni˝sza ni˝
zweryfikowane emisje. Jednak rok
2008 by∏ wyjàtkiem. Od 2009 r.
budowa∏a si´ nadwy˝ka uprawnieƒ. Do koƒca 2011 r. 8171 mln
uprawnieƒ zosta∏o wprowadzonych
do obrotu, a 549 mln kredytów
mi´dzynarodowych zosta∏o u˝yte
dla zgodnoÊci z emisjami.
Z kolei emisje w okresie 2008-2011
wynosi∏y jedynie 7765 mln ekwiwalentów CO2. Dlatego do poczàtku 2012 r. by∏ nagromadzony
nadmiar 955 mln uprawnieƒ.
Wy∏àczajàc cz´Êç nadmiaru ze
wzgl´du na u˝ycie mi´dzynarodowych kredytów, nadmiar móg∏
ciàgle wynosiç 406 mln pozwoleƒ.

Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska – 11/2012

11

Nr 11/2012

✔

UWAGA!

Na cen´ emisji wp∏ywa poda˝ i popyt.
Z kolei na poda˝ i popyt wp∏ywa
szereg czynników: metoda wydawania uprawnieƒ (przydzia∏ bezp∏atny,
a wystawienie na aukcji), wymagania
rynku – krótkoterminowa zgodnoÊç,
potrzeby zabezpieczajàce, d∏ugoterminowa zgodnoÊç, zakupy spekulacyjne.

KE w swoim dokumencie roboczym informuje, ˝e popyt rynku
jest nap´dzany po pierwsze przez
brak uprawnieƒ, gdy˝ nawet, jeÊli
rynek charakteryzuje si´ nadmiernà
poda˝à, niektórzy operatorzy majà
deficyt uprawnieƒ w odniesieniu do
zweryfikowanych emisji w fazie 2.
Po drugie popyt rynku jest nap´dzany przez potrzeby zabezpieczajàce przysz∏à sprzeda˝. Sektor generujàcy energi´ zwykle zabezpiecza
cz´Êç swojej przesz∏ej sprzeda˝y,
co mo˝e dotyczyç nawet do 3 lat
naprzód.

✔

KE informuje, ˝e w pierwszej po∏owie 2008 r. cena dwutlenku w´gla
by∏a wy˝sza ni˝ 20 euro. Wraz
z rozpocz´ciem kryzysu w UE od
jesieni 2008 r. znacznie spad∏a. Od
wczesnego 2009 r. do Êrodka 2011 r.
rynek CO2 doÊwiadczy∏ relatywnie
sta∏ego okresu, z cenà za CO2
ni˝szà ni˝ przedtem, ale wynoszàcà
mi´dzy 12-16 euro. Sugeruje to, ˝e
rynek faktycznie wzià∏ pod uwag´
d∏ugoterminowy niedobór z ciàgle
malejàcego ograniczenia (cap).
Od jesieni 2011 r. ceny spad∏y do
poziomu poni˝ej 10 euro. To zbieg∏o si´ z najwi´kszym rocznym
wzrostem w nagromadzeniu nadwy˝ki uprawnieƒ, które wzros∏y
o 450 mln w 2011 r.
Rosnàcy popyt na zabezpieczenia
w´glowe, który pojawi∏ si´ od 2011 r.
ze wzgl´du na zmiany regulacyjne
w 2013 r., powinien znaczàco przyczyniç si´ do wzrostu popytu i cen.

WA˚NE!

Zabezpieczenie to technika, która
jest szeroko stosowana przez firmy
w ró˝nych sektorach i rynkach, np.
tych mocno zale˝nych od cen ropy
lub wystawionych na ryzyko obcej
waluty.

Ze wzgl´du na przejÊcie w przysz∏ym roku od bezp∏atnych przydzia∏ów do aukcji, zapotrzebowanie na zabezpieczenie w´glowe
zacz´∏o si´ przek∏adaç w drugiej
cz´Êci fazy 2. na bie˝àcy rynkowy
popyt. Poczynajàc od 2011 r., firmy
rozpocz´∏y sprzeda˝ coraz wi´kszej iloÊci elektrycznoÊci, która ma
byç dostarczona w fazie 3.
Potrzeba zabezpieczenia cz´Êci lub
ca∏oÊci tej przysz∏ej sprzeda˝y, dla
której nie istniejà bezp∏atne przydzia∏y, spowodowa∏a zwi´kszenie
popytu. Prawdopodobne jest, ˝e ten
dodatkowy rynkowy popyt do koƒca 2012 r. ma osiàgnàç poziom liczony w setkach milionów uprawnieƒ.
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Ceny w latach 2008-2011

Okres przejÊciowy
2012-2013
Podczas, gdy w fazie 2. górna granica sprzeda˝y na aukcji wynosi∏a
10%, w 3. fazie sprzeda˝ aukcyjna
b´dzie regu∏à. Od 2013 r. zasadà
ma byç nieobecnoÊç bezp∏atnych
uprawnieƒ do emisji przy produkcji
elektrycznoÊci, choç od tej zasady
cz´Êç paƒstw cz∏onkowskich tymczasowo odstàpi. Jednak do 2020 r.
ju˝ ma nie byç ˝adnych wyjàtków.
W przypadku innych sektorów,
alokacje dla bezp∏atnych uprawnieƒ b´dà si´ zmienia∏y znaczàco
w stosunku do okresu 2005-2012:
➢ uprawnienia b´dà dystrybuowane bezp∏atnie zgodnie ze zharmonizowanymi regu∏ami UE, co
oznacza, ˝e takie same regu∏y
b´dà dotyczy∏y instalacji danego typu na rynku wewn´trznym,
➢ regu∏y bezp∏atnych uprawnieƒ
w wi´kszoÊci b´dà bazowa∏y na
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wskaênikach wydajnoÊci ex-ante
tak, aby zapewniç, ˝e wzmocnià
zach´ty dla redukcji emisji
gazów cieplarnianych i wynagrodzà wydajne instalacje,
➢ iloÊç bezp∏atnych alokacji b´dzie
roz∏o˝ona w czasie; w 2013 r.
80% z iloÊci okreÊlonej zgodnie
ze wskaênikami wydajnoÊci
ex-ante b´dzie przydzielone za
darmo, stopniowo zmniejszajàc
si´ do 30% do 2020 r. z zamiarem rezygnacji z bezp∏atnych
przydzia∏ów w 2027 r.; sektory
uwa˝ane za wystawione na
znaczàce ryzyko ucieczki emisji
nadal b´dà otrzymywa∏y do
2020 r. 100% bezp∏atnych pozwoleƒ, bazujàc na wskaênikach
wydajnoÊci ex-ante,
➢ rezerwa dla nowych instalacji
jest przewidziana jako ekwiwalent do 5% ca∏kowitej iloÊci
pozwoleƒ dla fazy 3. 300 mln
pozwoleƒ w tej rezerwie b´dzie
udost´pnione w celu o˝ywienia
budowy i dzia∏ania du˝ej skali
demonstracyjnych projektów
wy∏apywania i sk∏adowania dwutlenku w´gla (CCS) oraz innowacyjnych technologii energii
odnawialnej.
Przewidywania na reszt´
2012 roku i rok 2014
KE zauwa˝a, ˝e jeÊli do koƒca
2012 r. wystàpi podobny do 2011 r.
wzrost nadmiaru, ca∏kowita nadwy˝ka na koniec fazy 2. mo˝e liczyç
1,4 bln uprawnieƒ, a przewiduje si´
jeszcze wy˝szy nadmiar w 2012 r.
ze wzgl´du na: wzrost wydawania
przydzia∏ów pozostanie na wysokim poziomie poda˝y i u˝ycia mi´dzynarodowych kredytów, pozostanie na niskim poziomie zapotrzebowania na zgodnoÊç uprawnieƒ
z emisjami.
W 2013 r. wydawanie uprawnieƒ
dla sektorów innych ni˝ lotnictwo
wyniesie 1918 mln pozwoleƒ i mo˝e dalej wzrosnàç o 100 mln uprawnieƒ, które zostanà zmonetyzowww.dashofer.pl
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wane w NER300 przed koƒcem
2013 r.
W tym samym czasie szacuje si´,
˝e potencjalna poda˝ kredytów
mi´dzynarodowych dla zgodnoÊci
z emisjami prawdopodobnie spadnie po kwietniu 2013 r.
W 2014 r. wydawanie uprawnieƒ
ma zmaleç jako wynik rocznego

zmniejszenia ograniczenia (cap)
oraz dlatego, ˝e nie b´dzie ju˝
wi´cej sprzeda˝y NER300 uprawnieƒ fazy 3. W sumie mo˝e to
zmniejszyç wydawanie pozwoleƒ
na emisje o 138 mln w 2014 r.,
w porównaniu do roku 2013.

tion provided on the functioning of
the EU Emissions Trading System,
the volumes of greenhouse gas
emission allowances auctioned and
freely allocated and the impact on
the surplus of allowances in the
period up to 2020.
■

Szczegó∏owe informacje zawarte
sà w dokumencie KE: Commission
Staff Working Document, Informa-

Ma∏gorzata Nowak

Finanse
Dofinansowanie w ramach programu Efektywne wykorzystanie
energii (Cz´Êç 2)
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
og∏osi∏ nabór w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”. Cz´Êç 2) Dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych,
prowadzàcych do oszcz´dnoÊci
energii lub wzrostu efektywnoÊci
energetycznej przedsi´biorstw.

Celem programu jest dofinansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych,
realizowanych przez przedsi´biorców, prowadzàcych do efektywnego wykorzystania energii lub
uzyskania wymiernych oszcz´dnoÊci energii. Zakres wspieranych
inwestycji obejmuje m.in.:
1) racjonalizacj´ zu˝ycia energii
elektrycznej,
2) racjonalizacj´ zu˝ycia energii
cieplnej i gazu,
3) modernizacj´ procesów przemys∏owych,
4) wdra˝anie systemów zarzàdzania energià i jej jakoÊcià.
Warunki dofinansowania
NFOÂiGW w ramach niniejszych
konkursów przeznacza Êrodki na dofinansowanie Przedsi´wzi´ç w formie po˝yczki, w wysokoÊci do 200
mln z∏.
W ramach jednego konkursu dany
www.dashofer.pl

wnioskodawca mo˝e z∏o˝yç tylko
jeden wniosek o dofinansowanie danego rodzaju przedsi´wzi´cia wskazanego w programie priorytetowym.

✔

PAMI¢TAJ!

W przypadku z∏o˝enia przez danego
wnioskodawc´, w ramach jednego
konkursu, wi´cej ni˝ jednego wniosku o dofinansowanie tego samego
rodzaju przedsi´wzi´ç, rozpatrywany b´dzie tylko pierwszy wed∏ug
kolejnoÊci wp∏ywu wniosek. Pozosta∏e wnioski pozostanà bez rozpoznania.

W ramach konkursu nie b´dà finansowane przedsi´wzi´cia zakoƒczone przed dniem z∏o˝enia wniosku.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Przedsi´wzi´cia w zakresie inwestycji, modernizacji i ulepszeƒ wprowadzajàcych do zak∏adu nowe
obiekty, systemy sterowania, instalacje i urzàdzenia techniczne, majàce na celu popraw´ efektywnoÊci
energetycznej, a tak˝e zmierzajàce
ku temu zmiany technologiczne
w istniejàcych obiektach, instalacjach i urzàdzeniach technicznych,
to w szczególnoÊci:
1) Wdra˝anie systemów zarzàdzania energià i jej jakoÊcià (instalowanie analizatorów parametrów
sieci) oraz wdra˝anie systemów
Smart Grid do zarzàdzania

sieciami elektroenergetycznymi
w obiektach przedsi´biorstw.
2) Racjonalizacja zu˝ycia energii
elektrycznej przez:
a) energooszcz´dne systemy nap´dowe,
b) systemy sterowania nap´dami, np. przez instalacje ∏agodnego rozruchu,
c) energooszcz´dne silniki,
d) falowniki do pomp i wentylatorów,
e) energooszcz´dne spr´˝arki
i systemy ich sterowania,
f) wewn´trzne sieci przesy∏owe
energii, w tym ograniczenie
przep∏ywów mocy biernej,
g) energooszcz´dne systemy
oÊwietleniowe,
h) prostowniki nap´dów sieciowych,
i) niskostratne transformatory
w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewn´trznych sieciach dystrybucyjnych.
3) Racjonalizacja zu˝ycia energii
cieplnej i gazu przez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) systemy geotermalne, ma∏e
turbiny wiatrowe, kolektory
s∏oneczne, pompy ciep∏a,
c) termomodernizacja budynków,
d) rekuperacja i odzyskiwanie
ciep∏a z procesów i urzàdzeƒ,
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e) decentralizacja rozleg∏ych
sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej,
g) budowa/modernizacja w∏asnych (wewn´trznych) êróde∏
energii.
4) Modernizacja procesów przemys∏owych.

Termin i miejsce
sk∏adania wniosków

2) od 3 grudnia 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. – VIII konkurs.

Nabór wniosków w ramach VII
i VIII konkursu programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie
energii”. Cz´Êç 2) odbywaç si´
b´dzie w terminie:
1) od 2 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. – VII konkurs,

O przynale˝noÊci do danego konkursu decyduje data wp∏ywu wniosku
o dofinansowanie do Kancelarii
NFOÂiGW. Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na www.nfosigw.gov.pl.
■

Redakcja

Finanse
Strategia dzia∏ania NFOÂiGW na lata 2013-2016
Rada Nadzorcza NFOÂiGW przyj´∏a strategi´ dzia∏ania Funduszu
na lata 2013-2016. Dla spójnego
dzia∏ania z d∏ugoterminowà politykà paƒstwa uwzgl´dniono
równie˝ perspektyw´ planowania do 2020 roku.

Tworzàc Strategi´ NFOÂiGW, zaplanowano zmiany dotychczasowego modelu dzia∏ania instytucji.
W przysz∏oÊci NFOÂiGW wzmocni rol´ lidera systemu finansowania
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej w Polsce, poprzez elastyczne dostosowywanie si´ do zmian
w otoczeniu, szczególnie w nast´pujàcych zakresach:
➢ Wspieranych dziedzin – konsolidacja wspieranych celów,
jasne ich okreÊlenie i zmniejszenie liczby priorytetów. Zmiana alokowania Êrodków i skierowanie najwi´kszego strumienia finansowania na dzia∏ania
zwiàzane z szeroko rozumianà
niskoemisyjnà i zasobooszcz´dnà gospodarkà, ochronà klimatu
i zapobieganiem jego zmianom
(w tym gospodarkà wodnà),
ekoinnowacjami s∏u˝àcymi poprawie konkurencyjnoÊci podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych w Polsce oraz zmniejszaniem wykorzystania zasobów
naturalnych, a tak˝e z tworzeniem zielonych miejsc pracy.
➢ Wspieranych sektorów – finansowanie skierowane b´dzie g∏ów-
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nie do jednostek samorzàdu
terytorialnego, przedsi´biorstw
i gospodarstw domowych. Przy
tej kierunkowej zmianie g∏ównym wyznacznikiem b´dzie maksymalizacja efektu ekologicznego uzyskana na skutek dofinansowania ze Êrodków NFOÂiGW.
Instrumentów
finansowych
➢
i struktury finansowania –
istotnym dzia∏aniem b´dzie tworzenie instrumentów, dzi´ki którym, np. przez zaanga˝owanie
strony trzeciej (ESCO2, partnerstwo publiczno-prywatne,
w tym koncesje) jednostki samorzàdu terytorialnego b´dà
realizowa∏y swoje zadania i zaspokaja∏y potrzeby mieszkaƒców, bez zwi´kszania zad∏u˝enia. Przewiduje si´ dà˝enie do
znaczàcego zwi´kszenia udzia∏u
finansowania zwrotnego w stosunku do bezzwrotnego ze Êrodków w∏asnych. JednoczeÊnie
zak∏ada si´, ˝e pomoc bezzwrotna b´dzie udzielana, co do
zasady, jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewn´trznych êróde∏ finansowania
(np. dop∏aty do oprocentowania
kredytów bankowych i emisji
obligacji komunalnych lub do
wykupu obligacji) lub jako element zach´ty do podejmowania
inwestycji proekologicznych
(umorzenia). Zak∏adany poziom
finansowania zwrotnego mo˝e
ulec zmianie w sytuacji nieko-
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rzystnych uwarunkowaƒ w sektorze finansów publicznych, ograniczajàcych mo˝liwoÊci jego
zad∏u˝ania.
Struktury
organizacyjnej i spo➢
sobu dzia∏ania – zwi´kszenie
efektywnoÊci organizacyjnej
w zwiàzku z rozwojem wspó∏pracy z partnerami zewn´trznymi. Obok kontynuowania dotychczasowej dzia∏alnoÊci i bezpoÊredniego dofinansowywania
dla beneficjentów, w tym pe∏nienia funkcji Instytucji Wdra˝ajàcej, równie˝ w nowej perspektywie finansowej UE, celem
NFOÂiGW w ramach nowej
perspektywy Unii Europejskiej
b´dzie dodatkowo funkcjonowanie jako Fundusz funduszy,
czyli poÊrednik finansowy, wdra˝ajàcy innowacyjne instrumenty
finansowe ze Êrodków unijnych
(instrumenty zwrotne typu po˝yczki lub obejmowanie, nabywanie udzia∏u akcji, obligacji
oraz stosowanie por´czeƒ).
W zakresie Êrodków krajowych,
NFOÂiGW w porozumieniu
z Ministrem Ârodowiska b´dzie
wyznacza∏ i okreÊla∏ zasady
wsparcia i kierowa∏ to wsparcie
do beneficjentów za poÊrednictwem instytucji wspó∏pracujàcych z NFOÂiGW (g∏ównie
WFOÂiGW i banki).
➢ Kwantyfikacji celów – precyzyjna kwantyfikacja celów zarówno ekologicznych, jak i orgawww.dashofer.pl
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nizacyjnych. Monitorowanie osiàgania zak∏adanych poziomów
mierników, a w przypadku wystàpienia ryzyka ich nieosiàgni´cia, szybkie podejmowanie
dzia∏aƒ zmierzajàcych do jego
eliminacji.
Oferta dostosowana
do potrzeb odbiorców
Strategia Narodowego Funduszu
zak∏ada m.in. elastyczne dostosowywanie oferty programowej NF,
bioràc pod uwag´ potrzeby, uwarunkowania i mo˝liwoÊci odbiorców dofinansowania. W przysz∏oÊci ka˝dy nowy program przed jego
og∏oszeniem zostanie zweryfikowany ÊciÊle pod kàtem potrzeb beneficjentów. Szczególnie podkreÊla
si´ w nim etap badania opinii spo∏ecznej, które dla przysz∏ych programów stajà si´ normà.
Obecnie w opinii unijnych ekspertów programem najbardziej zbli˝onym do planowanych programów
finansowych w nowej perspektywie finansowej jest funduszowy
program dop∏at do kolektorów
s∏onecznych.
Wsparcie dla gospodarki
niskoemisyjnej
Zak∏ada si´, i˝ w okresie realizacji
Strategii NFOÂiGW priorytetem
stanie si´ finansowanie przedsi´wzi´ç stanowiàcych innowacyjne
rozwiàzania w zakresie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
Kontynuowane b´dzie wsparcie
szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, realizowanej przez:
➢ rozwój niskoemisyjnych êróde∏
energii,
➢ popraw´ efektywnoÊci energetycznej,
➢ popraw´ efektywnoÊci gospodarowania surowcami i materia∏ami,
➢ rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
www.dashofer.pl

➢ zapobieganie powstawaniu oraz
popraw´ efektywnoÊci gospodarowania odpadami,
➢ promocj´ nowych wzorców konsumpcji oraz zapobieganie zmianom klimatu.
Powinny pojawiç si´ tak˝e nowe
rozwiàzania w zakresach takich,
jak: ograniczenie ha∏asu, ograniczenie emisji i wykorzystanie metanu,
kompleksowe, rozwiàzywanie problemów Êrodowiskowych na obszarach chronionych oraz na terenie
miast, miejscowoÊci uzdrowiskowych, zielonych pierÊcieni wokó∏
miast.
Cel generalny NFOÂiGW
Cel generalny, jaki postawi∏ sobie
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
b´dzie realizowany w ramach czterech priorytetów Êrodowiskowych.
PRIORYTET 1. Ochrona i zrównowa˝one gospodarowanie zasobami wodnymi
W zakresie dzia∏aƒ zwiàzanych
z ochronà wód realizowane b´dà
programy obejmujàce przede
wszystkim budow´ i modernizacj´
systemów kanalizacyjnych (oczyszczalnie Êcieków, sieci kanalizacyjne) oraz inwestycje obejmujàce
zagospodarowanie komunalnych
osadów Êciekowych.
Ponadto kontynuowane b´dà programy wspierajàce budow´ indywidualnych systemów oczyszczania
Êcieków na obszarach nieobj´tych
zasi´giem aglomeracji wyznaczanych dla potrzeb KPOÂK.
Równolegle prowadzone b´dà dzia∏ania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane g∏ównie na racjonalizacj´ gospodarowania zasobami
wód powierzchniowych i podziemnych, w celu unikni´cia deficytów
wody oraz zabezpieczenia przed
skutkami powodzi.

Wa˝ne jest te˝ prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem
powstajàcych obiektów na cele
energetyczne oraz wspieranie dzia∏aƒ o charakterze nietechnicznym,
dotyczàcych m.in. zwi´kszenia naturalnej retencji, budowy systemu
wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi oraz zarzàdzania
ryzykiem powodziowym, a tak˝e prowadzenia kampanii edukacyjnych.
PRIORYTET 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
W ramach tego priorytetu realizowane b´dà przedsi´wzi´cia dotyczàce stopniowego przechodzenia
z systemu polegajàcego na sk∏adowaniu odpadów na system wspierajàcy przetworzenie, odzysk surowców oraz ich energetyczne wykorzystanie. Du˝ego znaczenia
b´dà nabieraç dzia∏ania zwiàzane
z zapobieganiem powstawania odpadów. Istotne b´dzie wspieranie
i wdra˝anie niskoodpadowych technologii produkcji. Ponadto wa˝ne
b´dzie zwi´kszenie mo˝liwoÊci
energetycznego wykorzystania odpadów poprzez termiczne przekszta∏canie odpadów, w szczególnoÊci ulegajàcych biodegradacji,
w tym osadów Êciekowych.
Realizowane b´dà równie˝ dzia∏ania dotyczàce rekultywacji i/lub
rewitalizacji terenów zdegradowanych dzia∏alnoÊcià przemys∏owà,
gospodarczà, wojskowà oraz na
skutek zjawisk naturalnych. JednoczeÊnie realizowane b´dà dzia∏ania,
majàce na celu racjonalne i efektywne gospodarowanie kopalinami
oraz innymi surowcami i materia∏ami z nich pochodzàcymi. Wymagajà one prowadzenia rozpoznania
i badaƒ oraz wskazania z∏ó˝ strategicznych.
Realizowane dzia∏ania nastawione
b´dà na rozwój technologii i zwi´kszanie dost´pnoÊci technologii wy-
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korzystujàcych energi´ z ró˝nych
zasobów surowcowych, a tak˝e rozwój innych technologii niskoemisyjnych (np. czystych technologii
w´glowych). Prowadzone b´dà równie˝ kampanie edukacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania surowcami, materia∏ami i odpadami.
PRIORYTET 3. Ochrona atmosfery
W ramach tego obszaru tematycznego wspierane b´dà g∏ównie zadania zwiàzane z przeciwdzia∏aniem zmianom klimatu, w tym ze
zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawà jakoÊci
powietrza. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery
b´dzie si´ odbywa∏o przez kompleksowà likwidacj´ istniejàcych,
nieefektywnych urzàdzeƒ grzewczych oraz zbiorowe systemy ciep∏ownicze.
Ponadto w ramach priorytetu realizowane b´dà zadania polegajàce
na zwi´kszeniu efektywnoÊci wykorzystania energii oraz wykorzystaniu odnawialnych êróde∏ energii.
Poprawa efektywnoÊci energetycznej musi dotyczyç wytwarzania,
przesy∏u i wykorzystania u odbiorców koƒcowych.
Bardzo istotne b´dzie rozwijanie
kogeneracji, w tym kogeneracji
wysokosprawnej, modernizacja
i rozbudowa sieci ciep∏owniczych,
termomodernizacja budynków u˝ytecznoÊci publicznej oraz budownictwo energooszcz´dne. W celu

wzmocnienia roli odbiorców finalnych w zarzàdzaniu zu˝yciem
energii wa˝na b´dzie modernizacja
sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych (ISE).
W zakresie wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii realizowane
dzia∏ania b´dà skierowane na wzrost
produkcji energii, pochodzàcej z odnawialnych zasobów energii.
PRIORYTET 4. Ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i funkcji
ekosystemów
Podstawowym celem priorytetu b´dzie zahamowanie spadku ró˝norodnoÊci biologicznej oraz zapewnienie w∏aÊciwego stanu ochrony
dla mo˝liwie du˝ej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych.
W ramach tego dzia∏ania realizowane b´dà m.in. dzia∏ania zwiàzane z kompleksowà ocenà stanu
Êrodowiska, wycenà jego funkcji
ekosystemowych, opracowaniem
planów zadaƒ ochronnych, planów
ochrony oraz programów/strategii
ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków. Ze wzgl´du na rozwój
gospodarczy oraz wzmo˝ony ruch
turystyczny istotne b´dzie równie˝
ograniczenie antropopresji na najcenniejsze tereny chronione oraz
eliminacja bezpoÊredniej presji na
obszary cenne przyrodniczo przez
ograniczenie niskiej emisji.
Ponadto realizowane b´dà dzia∏ania, majàce na celu utrzymanie

i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujàcych wod´ (szczególnie na obszarach górskich) oraz
spowolnienie sp∏ywu powierzchniowego wód, ∏agodzenie wp∏ywu
zmian klimatu na Êrodowisko,
poprzez absorpcj´ CO2, popraw´
bilansu cieplnego, a tak˝e przeciwdzia∏anie zjawiskom kl´skowym,
dotyczàcym siedlisk i gatunków,
wynikajàcym ze zmian klimatu
i antropopresji oraz usuwanie ich
skutków.
W ramach powy˝szych czterech priorytetów horyzontalnie realizowane
b´dà równie˝ dzia∏ania zwiàzane
z edukacjà ekologicznà, ekspertyzami, innowacyjnoÊcià, niskoemisyjnà i zasobooszcz´dnà gospodarkà oraz monitoringiem Êrodowiska
i zapobieganiem zagro˝eniom, a tak˝e wspieraniem systemów zarzàdzania Êrodowiskowego, g∏ównie
Systemu Ekozarzàdania i Audytu
(EMAS).
Nowa strategia uwzgl´dnia kierunki rozwoju, okreÊlone w dokumentach programowych, tj. w Polityce
Ekologicznej Paƒstwa oraz Strategii Bezpieczeƒstwo Energetyczne
i Ârodowisko.
Zawiera równie˝ ustalenia dotyczàce prowadzenia dzia∏aƒ Êrodowiskowych w ramach Wspólnej Strategii dzia∏ania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej.
■
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