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Przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w aspekcie wymogów 

środowiskowych 

23 września 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAKRES CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: przygotowywania wniosków o dofinansowanie 
realizacji projektu w aspekcie wymogów środowiskowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JANUSZ 
MARLINGA. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pan JANUSZ MARLINGA jest doświadczonym ekspertem w 
zakresie procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
prowadzenia procesu przygotowania inwestycji, wywiązywania się przedsiębiorcy z jego obowiązków 
w okresie eksploatacji wykonanego przedsięwzięcia oraz aplikacji do funduszy środowiska i 
opracowywania części środowiskowych do wniosków unijnych. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Obecnie jest Dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, jak również Wiceprezesem Zarządu 
Stowarzyszenia „Eko-biegły”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jednocześnie jest biegłym Ministra Środowiska i Wojewody 
Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i autorem kilkudziesięciu 
raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, prognoz oddziaływania, planów i programów 
strategicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Autor wielu wniosków o pozwolenia na emisje 
zanieczyszczeń do środowiska. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacje na temat doświadczenia Pana JANUSZA 
MARLINGI znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / 
Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Główny]: Daniel B. wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Na początek czatu proszę Pana o rozwinięcie tematu: 
„zezwolenie na inwestycję – jak je rozumieć”. Czy wpisując ten temat w zakres swojego czatu, miał 
Pan na uwadze ważne elementy, na które inwestor winien zwrócić uwagę ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:03 am: Zezwolenie na inwestycję jest określeniem tłumaczonym z 
dyrektyw unijnych i oznacza nie tylko nasza polskie pozwolenie na budowę ale także decyzje 
związane z wypełnianiem warunków dotyczących środowiska naturalnego. Większość inwestycji 
takich pozwoleń wymaga> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:03 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Główny]: Zdzisław wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Główny]: andrzejj wszedł o godz. 10:05 am 
 
[MED +] 10:06 am: Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO przedsiębiorcy 
zmuszeni są dołączyć OŚWIADCZENIE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorca 
oświadcza iż” Projekt pt. … realizowany przez … nie wpływa negatywnie na obszar sieci Natura 2000. 
Gdzie można sprawdzić gdzie ustanowiono obszar Natura 2000 ? 
 
[Kazik] 10:08 am: Witam, chciałbym zapytać co oznacza termin "szczegółowa technologia, która 
zostanie zastosowana w inwestycji, czy zawsze muszę opisywać ją precyzyjnie? 
 
[andrzejj] 10:08 am: Witam-andrzejj 
 
[Główny]: Lucyna wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:08 am: Taką wiedzę powinna posiadać Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Można te informacje znaleźć na stronie mos.gov,pl w zakładce (lub lince) 
obszary Natura 2000> 
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[Główny]: test11 wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:12 am: szczegółowa technologia - zazwyczaj jej opis powinien służyć 
organowi ochrony środowiska do rozpoznania w których miejscach procesu technologicznego mogą 
występować emisje do środowiska, ponieważ muszą stwierdzić potrzebę opracowania raportu. Tak 
przygotowany opis ustawiony na schemat wejście (surowców, energii, wody itp) przez maszyny i 
urządzenia, aż do wyjścia (produkt i wszystkie odpady - emisje do środowiska) powinien być 
wystarczający> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:12 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Lucyna] 10:13 am: Dzien dobry. Mam pytanie odnośnie wymogów wobec przedsiębiorców 
planujących działalność w zakresie utylizacji/recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pojazdy 
będą sprowadzane z krajów UE, a następnie poddawane procesom unieszkodliwiania odpadów. Jakie 
zezwolenia są niezbędne do prowadzenia tego typu działalności i kto je wydaje? Czy są druki 
wniosków o wydanie takich pozwoleń? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: W oczekiwaniu na odpowiedź na pytanie użytkownika 
[Lucyna] proszę o kolejne pytania 
 
[PPHU] 10:16 am: Czy może mi Pan udzielić informacji, kto jest zwolniony z wniesienia opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska ? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:17 am: Nie ma druków, bowiem każdy przedsiębiorca będzie 
realizować swoje przedsięwzięcie w innym otaczającym go środowisku. Najpierw należy sprawdzić 
czy w miejscu planowanej działalności jest ważny plan zagospodarowania przestrzennego i czy jego 
zapisy pozwolą na prowadzenie takiej działalności. W zależności od ważności planu decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub rozpoczęcie procesu budowlanego. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:19 am: Przed pozwoleniem na budowę lub zmianą sposobu 
użytkowania trzeba uzyskać decyzję środowiskową. Przed rozpoczęciem działalności decyzje na 
wytwarzanie odpadów (może tez być konieczne zezwolenie na odzysk i inne pozwolenia emisyjne). 
Dopiero po tym wszystkim następuje wpisanie do rejestru prowadzonego przez GIOŚ W-wa 
 
[Główny]: Andrzej wszedł o godz. 10:19 am 
 
[Kazik] 10:19 am: Panie Januszu, odnośnie pytania Lucyny, a co wtedy gdy nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego, bo jak wiadomo nie wszystkie gminy maja takie plany? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:21 am: opłata - zwolniony z fizycznego wpłacenia kwoty jest ten 
którego należności tej opłaty za okres połowy nie przekroczy 400 zł, ale nikt nie jest zwolniony ze 
złożenia sprawozdania (choćby zerowego) 
 
[Lucyna] 10:21 am: Wyłączając aspekt procesu budowlanego, czy sam fakt prowadzenia stacji 
demontażu, regulowany art.40 Ustawy o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymaga 
dodatkowych zgłoszeń, np do Głównego Inspektora Środowiska? Mam na myśli sytuację, gdy jest już 
pozwolenie Marszałka województwa (dolnośląskie) na prowadzenie stacji demontażu. 
 
[Główny]: Promet wszedł o godz. 10:22 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:23 am: jeżeli nie ma planów - gminy opierają się studium 
uwarunkowań - najlepiej wtedy wystąpić do gminy aby uzyskać pisemną odpowiedź że 
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przedsięwzięcie jest zgodne z kierunkami nakreślonymi w studium - po takiej odpowiedzi wniosek o 
decyzję o warunkach zabudowy 
 
[Junior] 10:24 am: Dzień dobry, ponieważ zamierzam otworzyć lakiernię samochodową, czy 
malowanie proszkowe, które chcę w niej wykonywać wymaga ode mnie zdobycia pozwolenia 
emisyjnego ? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:26 am: Dla Pani Lucyny - jeżeli ma Pani stare zezwolenie to raczej jest 
ono nieważne, ale proponuję napisać na adres befconsulting@befconsulting.com.pl sprawdzę to 
dokładnie > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: W tym momencie mamy tylko jedno pytanie: [Junior] 10:24 
am: Dzień dobry, ponieważ zamierzam otworzyć lakiernię samochodową, czy malowanie proszkowe, 
które chcę w niej wykonywać wymaga ode mnie zdobycia pozwolenia emisyjnego ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: Proszę Państwa o kolejne 
 
[Główny]: test11 wyszedł o godz. 10:29 am 
 
[bielawa] 10:29 am: Gdzie można znaleźć „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych” ? 
 
[Główny]: test11 wszedł o godz. 10:29 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:29 am: Dla Juniora - wszystko zależy od rodzaju kabiny jaką zastosujesz 
- jeżeli jest z niej odprowadzenie do atmosfery wtedy tak, jeżeli do hali w której stoi to raczej nie, ale 
niektórzy szukają wtedy emitora w postaci wylotu wentylacji ogólnej. Ważne jest także w jaki sposób 
przygotowuje się powierzchnię do malowania np. czy jest czyszczenie  mechaniczne powierzchni 
przed malowaniem i odtłuszczanie - wtedy może być konieczne> 
 
[Lucyna] 10:30 am: Zostawmy zatem kwestię zezwolenia Marszałka. Czy jest obowiązek zgłaszania 
działalności tego typu do innych instytucji? Główny/Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:30 am: Bielawa - najprawdopodobniej na stronie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego> 
 
[Andrzej] 10:31 am: Chcę ze wspólnikiem otworzyć firmę zajmującą się wyburzaniem budynków przy 
użyciu ładunków wybuchowych, czy w tym celu powinniśmy starać się o jakieś pozwolenia 
/dokumenty dotyczące ochrony środowiska ? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:31 am: Lucyna - jest obowiązek zgłoszenia do GIOŚ > 
 
[Aniela Majewska] 10:31 am: Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować 
inspektor ochrony środowiska? 
 
[Lucyna] 10:31 am: Dziekuję, własnie takiej informacji potrzebowałam. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:33 am: Aniela Majewska - proszę o pytanie na adres 
befconsulting@befconsulting.com.pl - nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić i poradzić> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:34 am: Aktualne pytanie: [Andrzej] 10:31 am: Chcę ze wspólnikiem 
otworzyć firmę zajmującą się wyburzaniem budynków przy użyciu ładunków wybuchowych, czy w 
tym celu powinniśmy starać się o jakieś pozwolenia /dokumenty dotyczące ochrony środowiska ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:34 am: Proszę o kolejne 
 
[Daniel B.] 10:35 am: Jak uniknąć błędów w gospodarowaniu odpadami? 
 
[Daniel B.] 10:35 am: ...i jak właściwie utylizować odpady niebezpieczne? 
 
[Główny]: Pionex wszedł o godz. 10:35 am 
 
[500] 10:37 am: Co oznacz stwierdzenie iż nasz projekt ma przyczynić się do osiągnięcia trwałości 
środowiska naturalnego ? W aspekcie wniosku do RPO. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:38 am: Andrzej - z ochrony środowiska powinniście mieć zezwolenie na 
wytwarzanie odpadów lub zatwierdzić program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (ważna 
ilość i rodzaj) chyba, że podpiszecie umowę że tylko rozburzycie a odpady zostawicie właścicielowi. > 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:40 am: Daniel B - proszę dokładnie wypełniać warunki wydanych 
zezwoleń i pamiętać, że ten kto wytwarza odpady jest za nie odpowiedzialny dotąd dopóki ich nie 
przekaże podmiotowi mającemu prawo do odbioru - czyli odbierający musi mieć zezwolenie na 
odbiór dokładnie takiego odpadu jaki wytwórca wytwarza. Umowa na odbiór odpadów jest tylko 
dokumentem formalnym. Potrzebne są zezwolenia u ustawy o odpadach> 
 
[HOLY] 10:41 am: Czy można negocjować z Urzędem odroczenie, lub rozłożenie na raty, a nawet 
umorzenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: Podaję wykaz aktualnych pytań: 
 
[Główny]: Andrzej wyszedł o godz. 10:44 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: [500] 10:37 am: Co oznacz stwierdzenie iż nasz projekt ma 
przyczynić się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego ? W aspekcie wniosku do RPO. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: [HOLY] 10:41 am: Czy można negocjować z Urzędem 
odroczenie, lub rozłożenie na raty, a nawet umorzenie opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska? 
 
[Główny]: adam wszedł o godz. 10:45 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:45 am: 500 - najczęściej chodzi o stwierdzenie, ze projekt wpisuje się z 
zasadę zrównoważonego rozwoju i po realizacji będzie lepiej zmniejszy się emisja itp.> 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:48 am: Holy - można złożyć wniosek o rozłożenie opłat na raty, 
odroczenie też wchodzi w grę, ale nie mogę powiedzieć nic o skuteczności takich wniosków. 
Umorzenie takiej opłaty nie wydaje mi się możliwe, bowiem jest ona naliczana na podstawie 
oświadczenia zgłaszającego i podaje , że emisja miała miejsce. Zapłata stanowi wypełnienie zasady - 
zanieczyszczający płaci> 
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[test] 10:48 am: Czy dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska takie jak audyt 
środowiskowy czy specjalny monitoring środowiskowy mają wpływ na ocenę wniosku (RPO) ? Czy 
można dostać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku za przygotowanie np. takiego audytu ? 
 
[Promet] 10:49 am: Witam, czy może mi pan powiedzieć jakie wymogi środowiskowe powinna 
posiadać stacja LPG 
 
[HOLY] 10:50 am: dziękuję za informację 
 
[Pionex] 10:52 am: W nawiązaniu do pytania Promet - Jakie należy uzyskać zezwolenia jeśli chodzi o 
lokalizacje stacji paliw w terenie zabudowanym? 
 
[Główny]: karina wszedł o godz. 10:54 am 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:55 am: test - wg mojej wiedzy samo opracowanie analizy 
porealizacyjnej wynika z obowiązku określanego w decyzji środowiskowej (można tam taki obowiązek 
nałożyć) i nie może mieć wpływu na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. Sądzę, że faktyczne 
"zejście" poniżej progów dopuszczalnych w wyniku zastosowania nowocześniejszych technologii 
może dać punkty dodatkowe - w myśl zasady nie muszę ale to robię> 
 
[karina] 10:55 am: Moje pytanie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Z tego, co udało mi się ustalić, przedsięwzięcia powiązane technologicznie 
kwalifikowane się jako jedno przedsięwzięcie, ale co w przypadku, gdy są one realizowane przez 
różne podmioty? Czy każdy z partnerów stara się o własną decyzję środowiskową, czy wystarczy 
jedna decyzja dla wszystkich partnerów? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:57 am: Promet, Pionex - stacje LPG nie wymagają decyzji 
środowiskowej więc ważne będą tylko pozwolenia budowlane i przed rozpoczęciem działalności 
emisyjne np. wodnoprawne> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Pozostało jedno pytanie od użytkownika: [karina] 10:55 am: 
Moje pytanie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Z tego, 
co udało mi się ustalić, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikowane się jako jedno 
przedsięwzięcie, ale co w przypadku, gdy są one realizowane przez różne podmioty? Czy każdy z 
partnerów stara się o własną decyzję środowiskową, czy wystarczy jedna decyzja dla wszystkich 
partnerów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Proszę o kolejne 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 10:58 am: Karina - proszę o pytanie na befconsulting@befconsultin.com. 
 
[test] 10:59 am: Proszę o informację czy we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Działania 1.1 
można uwzględnić koszty mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:00 am: Mam prośbę do Eksperta. Z uwagi na to, że pozostałych 
użytkowników mogą interesować odpowiedzi na pytania zadawane w trybie indywidualnym na 
adres: befconsulting@befconsultin.com, ustalmy, że te odpowiedzi znajdą się w zapisie czatu. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga] 11:01 am: Karina - befconsulting@befconsulting.com.pl - w zasadzie 
mamy do czynienia z dwoma podmiotami z których każdy musi się okazać prawem do władania 
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terenu a później pozwoleniami - sądzę więc, że raczej jest to niemożliwe czyli każdy dostaje swoją 
decyzję - chyba dla inwestorów jest lepiej ale proszę o pytanie na emla to dokładnie to sprawdzę> 
 
[Główny]: Ekspert - Janusz Marlinga wyszedł o godz. 11:03 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: Ekspert zaraz wróci. Proszę pozostać przy komputerach 
 
[Główny]: ekspert: Janusz Marlinga wszedł o godz. 11:03 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: Witamy ponownie ;-)) 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:03 am: przepraszam wszystkich ale udało mi się wylogować 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: To się zdarza. Przypominam listę aktualnych pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: [test] 10:59 am: Proszę o informację czy we wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPO Działania 1.1 można uwzględnić koszty mające na celu zmniejszenie 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:04 am: proszę o ostatnie pytanie dotyczące kosztów w działaniu 1.q ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:05 am: test - tak można uwzględnić takie koszty o ile powodują 
pozytywny efekt i są związane z realizacją projektu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[test] 11:06 am: - jakiego rodzaju mogą to być koszty – czy jest jakiś katalog takich kosztów, które na 
100 % będą uznane jako kwalifikowane ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:08 am: test - nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć 
szczegółowo - poroszę podać jakie to przedsięwzięcie, podać nazwę tych kosztów i wysłać emila na 
befconsulting@befconsulting.com.pl 
 
[test] 11:08 am: - czy jest jakiś limit do którego można wpisywać w budżecie koszty na ten cel ? 
 
[500] 11:09 am: Fundusze proekologiczne – Gdzie mogę znaleźć informację o takich funduszach ? Czy 
może Pan w kilku słowach powiedzieć czego muszą dotyczyć przedsięwzięcia aby starać się o taką 
dotację ? 
 
[Główny]: Aniela Majewska wyszedł o godz. 11:12 am 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:12 am: test - ma znaczenie czy są to np. środki trwałe oraz zależy od 
schematu danego działania - w jednych mogą być ograniczenia w innych nie, ale proszę o pytanie na 
emila. 
 
[Główny]: majster wszedł o godz. 11:13 am 
 
[majster] 11:14 am: Witam serdecznie. Proszę o interpretację tekstu: „Organ, do którego wpłynął 
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, obowiązany jest w pierwszej kolejności sprawdzić 
swoją właściwość do rozpatrzenia sprawy oraz formalną kompletność wniosku. W przypadku braku 
właściwości, zgodnie z art. 65 k.p.a., organ obowiązany jest postanowieniem przekazać sprawę 
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organowi właściwemu” …..czyli komu ? Czy może się tak zdarzyć, że żadna instytucja nie będzie się 
poczuwała jako „organ właściwy” ?. Co wówczas 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:16 am: 500 - fundusze - istnieją gminne, powiatowe, wojewódzki i 
narodowy - każdy ma swoje zasady - szukać na stronach internetowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW - z gminami i powiatami jest gorzej bo 
preferują własne jednostki organizacyjne poza tym są zdecydowanie (za nielicznymi  wyjątkami) 
uboższe. Każdy w w/w funduszy ogłasza swoje preferencje na dany rok również szukać na stronach - 
czasami otwierają w porozumieniu z bankami ciekawie oprocentowane linie 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:17 am: 500 - i na dotację jeżeli jesteście podmiotem nie liczcie - 
pożyczka ostatnio była 3.5 % w skali roku ale wyłącznie po spełnieniu warunków> 
 
[Daniel B.] 11:18 am: Jak się prawidłowo rozliczyć za gospodarcze korzystanie ze środowiska i 
dopełnić wszystkich wymaganych zgłoszeń oraz złożyć kompletne ewidencje bez uchybień? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:20 am: majster - powinien przekazać temu który jest właściwy do 
wydania tego właśnie pozwolenia - bo może je wydawać marszałek czy starosta. Jeżeli żadna się nie 
poczuwa to generalną zasadą zapisaną w prawie wodnym jest że to starosta wydaje takie 
pozwolenie. Miałem taki przypadek, gdzie organ się nie przyznawał więc podpisałem taką decyzję aby 
podmiot uzyskał pozwolenie 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:23 am: Daniel B - pomyłki mogą się zdarzyć każdemu, więc proszę się 
specjalnie nie przejmować tylko ewentualnie korygować. Może Pan też korzystać z firm 
zewnętrznych. Proszę dokładnie opisać problem na befconsulting@befconsultin.com.pl> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:23 am: Nie mamy aktualnych pytań. Proszę zadawać. 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:24 am: Daniel B - widzi Pan ja też się mylę i pomyliłem adres  - 
befconsulting@befconsultin.com.pl - zapraszam> 
 
[PPHU] 11:25 am: Jak długo ważne są pozwolenia emisyjne ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:26 am: PPHU - reguła jest ważność 10 lat - więc warto przy 
ustabilizowanym profilu i produkcji uzyskać je raz na dziesięć lat. Jeden z rodzajów pozwolenia 
wodnoprawnego jest ważny 4 lata ale jest też takie, które o ile pamiętam może być ważne 20 lat. > 
 
[adam] 11:27 am: W jaki sposób wylicza się szkody jakie zakład spowodował w środowisku ( np. 
zanieczyszczenie gleby) i kto je wyliczy 
 
[majster] 11:27 am: a jak można odnowić pozwolenie wodnoprawne które wygasło w 2008 r? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: [adam] 11:27 am: W jaki sposób wylicza się szkody jakie 
zakład spowodował w środowisku ( np. zanieczyszczenie gleby) i kto je wyliczy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: [majster] 11:27 am: a jak można odnowić pozwolenie 
wodnoprawne które wygasło w 2008 r? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: To był komunikat dla podtrzymania rozmowy ;-)) 
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[ekspert: Janusz Marlinga] 11:30 am: Adam - problem! zazwyczaj włącza się w to różne instytuty i 
pracownie i staje się przedmiotem naukowych rozważań, bowiem takie powierzchniowe 
zanieczyszczenie gleby powoduje również zanieczyszczenie wód podziemnych a tu już kłaniają się 
warunki przepuszczalności.  Dochodzenie do roszczeń trudne.> 
 
[Zdzisław] 11:31 am: Dzień dobry, nie wiem czy to pytanie do pana, nasz blok ma pokrycie azbestowe 
i wspólnie ze wspólnotą chcielibyśmy zlikwidować je, czy można gdzieś dostać dofinansowanie na ten 
cel? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:31 am: Majster - nie można wznowić takiego pozwolenia trzeba 
wystąpić o nowe 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:33 am: Zdzisław - niestety poza pożyczką którą weźmie wspólnota nie 
pozostaje praktycznie żadne źródło finansowania. Tylko niektóre  z gmin zachęcają i dają dotację , 
trzeba to jednak sprawdzać w każdej gminie indywidualnie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:33 am: Nie mamy aktualnych pytań, a pozostało 30 minut. Proszę o 
ich zadawanie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:34 am: Jak wspomniałam w zapisie rozmowy znajdą się odpowiedzi 
na pytania, które Pan Janusz Marlinga prosił kierować na adres mailowy 
befconsulting@befconsultin.com.pl. 
 
[Zdzisław] 11:34 am: A jak to wygląda z gminą Wałbrzych, wiem pan coś na ten temat? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:34 am: Oczywiście tylko w tych przypadkach gdy sprawa ma 
bardziej ogólny charakter. Z pewnością nie będziemy upubliczniać spraw poufnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:34 am: Dlatego proszę wskazać w mailu do Pana J.Marlinga czy 
problem ma charakter ogólny i odpowiedź można go upublicznić czy jest to sprawa poufna. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:34 am: No i wpłynęło pytanie: [Zdzisław] 11:34 am: A jak to wygląda 
z gminą Wałbrzych, wiem pan coś na ten temat? 
 
[Główny]: Pionex wyszedł o godz. 11:36 am 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:37 am: Zdzisław - niestety nie wiem jak gmina Wałbrzych ale proszę 
wykonać telefon wydziału ochrony środowiska 
 
[bielawa] 11:37 am: Jak długo inwestor oczekuje na wydanie decyzji dot. ustalenia zakresu raportu o 
oddziaływaniu na środowisko ? Wstępnie nie musieliśmy posiadać takiego raportu ponieważ nasza 
działalność opiera się na wykorzystaniu biomasy – instalacje związane z odzyskiem/ 
unieszkodliwianiem odpadów. Niestety na chwilę obecną oczekuje się od nas przygotowania w/w 
dokumentu. 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:41 am: bielawa - po złożeniu informacji o inwestycji - burmistrz, o ile 
inwestycja spełnia kryteria rozporządzenia pyta Starostę i Inspektora Sanitarnego. Tak naprawdę 
pytanie i odpowiedź nie powinna zająć więcej niż 2 tygodnie. To pozwala na wydanie postanowienia . 
Zakładam, że nie więcej niż 3 tygodnie całość, ale wiem też że praktyka jest inna. Dużo tez zależy od 
jakości złożonego wniosku (czy są wystarczające informacje oraz wymagane załączniki)> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Mamy już tylko około 15 minut. Proszę korzystać z szansy 
kontaktu z Panem Januszem Marlingą 
 
[Główny]: Lukasz wszedł o godz. 11:41 am 
 
[bielawa] 11:43 am: Czy w ramach funduszy prookologicznych o których Pan wspominał można 
dostać dotacje na kształcenie prookologicznych postaw ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:44 am: Moderator - Pani Basiu widzę że w podawanym przez siebie 
mailu zjadłem literę , może się uda podać prawidłowy befconsulting@befconsulting.com.pl ? 
 
[Główny]: VicTOR wszedł o godz. 11:45 am 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:45 am: bielawa - są takie szanse ale dobrze byłoby wymyślić jakiś 
ciekawy projekt, bo fundusz raczej w tym zakresie preferuje szkoły. Może poszukać tego rodzaju 
partnera?\ 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:47 am: Czas upływa nam nieubłaganie. Pozostało zaledwie 10 minut 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48 am: Proszę o kolejne 1-2 pytania. 
 
[Lukasz] 11:49 am: Witam. Jesteśmy producentem urządzeń wpływających na zmniejszenie zużycia 
mediów w mieszkaniach/domach/obiektach (działania ekologiczne). Chcielibyśmy dalej rozwijać nasz 
produkt, gdzie możemy szukać finansowania ? 
 
[Główny]: adam wyszedł o godz. 11:52 am 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:52 am: Lukasz - proszę więcej o rodzaju oferowanych usług lub 
urządzeń na befconsulting@befconsulting.com.pl - może coś wymyślę, bo jest to zależne do kogo 
kieruje Pan ofertę (osoby prywatne czy instytucje) Myślę że w RPO znajdzie się działanie 
 
[bielawa] 11:53 am: Jaki jest poziom dofinansowania na kształcenie prookologicznych postaw ? Czy 
jest to 100 % Czy trzeba mieć wkład własny ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Panie Łukaszu - jeżeli Pana problem ma charakter poufny i 
nie chce Pan aby odpowiedź zamieścić z zapisie czatu, to proszę to zaznaczyć w mailu do Pana 
Janusza Marlingi 
 
[VicTOR] 11:53 am: Przy zgłoszeniu budowy przydomowej  oczyszczali ścieków kazano mi uzgodnić 
oczyszczalnię w Sanepidzie i Ochronie Środowiska, czy słusznie ??? 
 
[Główny]: adam wszedł o godz. 11:54 am 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:56 am: bielawa - żaden z funduszy wojewódzkich lub narodowy nie 
daje 100% za wyjątkiem niektórych projektów dotyczących zieleni i właśnie edukacji, ale trzeba ich 
indywidualnie przekonywać i najlepiej w porozumieniu z jakąś instytucją oświatową (naukową). 
Gminy i powiaty mogą udzielać tylko dotacji a też nie zawsze 100%, bo generalnie udział 
wnioskodawcy jest dobrze widziany - oznacza jego zaangażowanie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Pozostało pytanie od użytkownika [VicTOR] oraz tylko 5 
minut. Proszę już tylko o jedno, ostatnie pytanie. 
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[adam] 11:58 am: Kto określa konieczność przeprowadzenia powtórnej o.o.ś na etapie pozwolenia na 
budowę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Pytanie od użytkownika [adam] było ostatnim, które 
przyjęliśmy w czasie trwania czatu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana JANUSZA 
MERLINGI, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 11:59 am: Victor - jeżeli z przydomowej oczyszczalni odprowadza Pan 
ścieki na własną działkę do gruntu, to ochrony środowiska to nie interesuje. Jeżeli odprowadza Pan 
ścieki poza działkę lub do wód powierzchniowych , wtedy wymagane jest pozwolenie na wykonanie 
wylotu i odprowadzanie ścieków u Starosty. Sanepid raczej tu nie ma nic do powiedzenia> 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 12:01 pm: adam - organ budowlany - starosta w przypadku kiedy wystąpi 
rozbieżność zapisów  w decyzji środowiskowej w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie 
budowlanym . Bez względu na rodzaj inwestycji opiniuje ją wtedy RDOŚ> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Szanowny Panie, Szanowni Państwo - niezmiernie dziękuję 
za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Przypominam - jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do 
Pana JANUSZA MERLINGI, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Główny]: Promet wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Przypominam, że w zapisie rozmowy znajdą się odpowiedzi 
na pytania, które Pan Janusz Marlinga prosił kierować na adres mailowy 
befconsulting@befconsultin.com.pl. 
 
[Główny]: Zdzisław wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Oczywiście tylko w tych przypadkach gdy sprawa ma 
bardziej ogólny charakter. Z pewnością nie będziemy upubliczniać spraw poufnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Dlatego proszę wskazać w mailu do Pana J.Marlinga czy 
problem ma charakter ogólny i odpowiedź można go upublicznić czy jest to sprawa poufna. 
 
[ekspert: Janusz Marlinga] 12:02 pm: Moderator - Barbara Buryta również dziękuję Pani i wszystkim 
uczestnikom 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Główny]: adam wyszedł o godz. 12:02 pm 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DZIEWIĘTNASTYM z 
serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Główny]: bielawa wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Główny]: PPHU wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Kolejny czat jest organizowany w dniu 28 września br. w 
godzinach 10-12 
Temat: Dotacje na inwestycje - jak efektywnie przygotować się do nowych zasad w najbliższych 
rundach aplikacyjnych 
Ekspert: Beata Tylman - Starszy Menadżer Zespołu dotacji i Ulg Inwestycyjnych Deloitte 
Więcej: http://www.darr.pl/?id=277 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Szczegółowe informacja o czatach będą zamieszczone na 
stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Główny]: Junior wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Główny]: MED + wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana  
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 

* * * 
 

odpowiedzi na pytanie udzielone po zakończeniu czatu 
 

[Lucyna] 10:21 am: Wyłączając aspekt procesu budowlanego, czy sam fakt prowadzenia stacji 
demontażu, regulowany art.40 Ustawy o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymaga 
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dodatkowych zgłoszeń, np. do Głównego Inspektora Środowiska? Mam na myśli sytuację, gdy jest już 
pozwolenie Marszałka województwa (dolnośląskie) na prowadzenie stacji demontażu. 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „Lucyna” – Pani Lucyno! Przepraszam! W dniu 23.09.09 
błędnie Pani powiedziałem, że trzeba stację demontażu zgłosić do GIOŚ. Jeżeli posiada Pani 
zezwolenie Marszałka i „dopięte” wszystkie inne zezwolenia, nie trzeba zgłaszać nic do GIOŚ. Takie 
zgłoszenie obowiązuje w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego> 
 
[Aniela Majewska] 10:31 am: Jak wyliczyć opłatę produktową, aby nie mógł jej zakwestionować 
inspektor ochrony środowiska? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „Aniela Majewska” – Nie wiem czy nie ma tu pomyłki, 
bowiem opłata produktowa w żaden sposób nie trafia (nie przekazuje się kopii sprawozdania) do 
WIOŚ. Może inspektor WIOŚ oglądał takie sprawozdania podczas kontroli w zakładzie (to wolno mu 
robić) i znalazł jakąś nieścisłość. Weryfikuje te sprawozdania Marszałek Województwa. Proszę jeszcze 
raz spokojnie sprawdzić ustawę i jej załączniki oraz rozporządzenie ws wzorów formularzy i zwrócić 
uwagę na prowadzoną w zakładzie ewidencję wytwarzanych i przekazywanych odpadów – muszą 
zagrać wszystkie „krzyżówki” - również ilości w sprawozdaniach za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska> 

 
[karina] 10:55 am: Moje pytanie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Z tego, co udało mi się ustalić, przedsięwzięcia powiązane technologicznie 
kwalifikowane się jako jedno przedsięwzięcie, ale co w przypadku, gdy są one realizowane przez 
różne podmioty? Czy każdy z partnerów stara się o własną decyzję środowiskową, czy wystarczy 
jedna decyzja dla wszystkich partnerów? 
 
[Ekspert - Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „Karina” – Niewątpliwie byłoby mi łatwiej gdybym znał 
rodzaje tych przedsięwzięć, bo muszę się niektórych rzeczy domyślać lub zakładać. Wg mojej wiedzy 
decyzja środowiskowa jest wymagana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a to z kolei 
wydawane jest dla tego, który jest inwestorem i ma prawo władania terenem – stąd każde z tych 
przedsięwzięć musi uzyskać decyzję środowiskową. Wg mnie wygodniejszą formą byłoby uzyskanie 
przez każdego z nich osobnej decyzji środowiskowej, ale nie widziałbym też prawnych przeszkód w 
złożeniu jednego wniosku i uzyskania jednej decyzji. Warunkiem byłoby podpisanie się na jednym 
wniosku przez dwóch wnioskodawców i żądanie wydania decyzji dla obu wnioskodawców. 
Kwalifikacja rodzaju przedsięwzięć ze względu na powiązanie technologiczne odbywa się w obrębie 
organu ochrony środowiska i ma służyć ustaleniu przez ten organ, czy konieczne jest 
przeprowadzenie oceny oddziaływania i wykonanie dla inwestycji raportu oddziaływania, nie jest 
więc wg mnie podstawą do żądania wykonania jednego raportu. Ważny jest też podział terenu (czy 
oba przedsięwzięcia są realizowane na jednej działce geodezyjnej czy na dwóch)> 
 
[test] 10:59 am: Proszę o informację czy we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Działania 1.1 
można uwzględnić koszty mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne ? 
 
[test] 11:06 am: - jakiego rodzaju mogą to być koszty – czy jest jakiś katalog takich kosztów, które na 
100 % będą uznane jako kwalifikowane ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „test” – O ile się orientuję, to każdy ze schematów z 
obrębie działań z RPO może mieć ustalony własny katalog kosztów, które będzie uznawał za 
kwalifikowane. Trzeba to każdorazowo sprawdzać w ustalonych dla działania i schematu zasadach. W 
działaniu 1.1 koszty mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko mogą wg mnie 
być uwzględnione tylko wtedy, kiedy będą się odnosiły do przypadków, w jakich wnioskodawca 
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pomimo spełniania już dzisiaj norm środowiskowych, zaproponuje zrobienie czegoś ekstra, co jeszcze 
bardziej poprawi stan środowiska> 
 
[test] 10:59 am: Proszę o informację czy we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Działania 1.1 
można uwzględnić koszty mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne ? 
 
[test] 11:08 am: - czy jest jakiś limit do którego można wpisywać w budżecie koszty na ten cel ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „test” – Jak wspomniałem wyżej znaczenie ma schemat 
określony w konkretnym działaniu. Jeżeli są ograniczenia to jest to wyraźnie w schemacie 
zaznaczone, a w innych przypadkach, mając na uwadze zasady i koszty kwalifikowane wnioskodawca 
robi ich zestawienie> 
 
[Daniel B.] 11:18 am: Jak się prawidłowo rozliczyć za gospodarcze korzystanie ze środowiska i 
dopełnić wszystkich wymaganych zgłoszeń oraz złożyć kompletne ewidencje bez uchybień? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „Daniel B.” –Zwrócić uwagę, że opłatę wnosi się nie za 
zakupione np. paliwo, a za zużyte paliwo. Prowadzić na bieżąco karty wytwarzania i przekazywania 
odpadów. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń. 
Najlepiej zwrócić się do zewnętrznej firmy np. do nas. Prowadzimy obsługę zakładów, także w 
zakresie opłat, od Poznania i Konina przez Częstochowę, Zgorzelec, Polkowice, Wrocław, Opole, aż po 
Bytom i Lędziny > 
 
[Lukasz] 11:49 am: Witam. Jesteśmy producentem urządzeń wpływających na zmniejszenie zużycia 
mediów w mieszkaniach/domach/obiektach (działania ekologiczne). Chcielibyśmy dalej rozwijać nasz 
produkt, gdzie możemy szukać finansowania ? 
 
[ekspert: Janusz Marlinga]: Odpowiedz dla „Lukasz” – Proszę poszukać w RPO w programach 
wspierania mśp (małe i średnie przedsiębiorstwa) na rozwój czy dywersyfikację usług. Uzyskanie 
przez Was dofinansowania z funduszy środowiska będzie trudne, ponieważ „fundusze” będą raczej 
preferować tego kto od Was dane urządzenie zakupi i przez jego używanie zmniejszy emisje 
zanieczyszczeń lub zużycia mediów> 

 
 


