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Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym 

 

Podstawą prawną opłat za korzystanie ze środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Poś): tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 ze zm. (Tytuł V środki finansowo-
prawne; art. 272-297 a). 

Zgodnie z zapisem art. 273 ww. ustawy opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

pobór wód; 

składowanie odpadów. 

I.  Termin wnoszenia opłat 

Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się w terminie do końca miesiąca następującego 
po upływie kaŜdego półrocza (art. 285 ust. 2). Opłatę ustala się według stawek 
obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce 

II.  Zwolnienie z ponoszenia opłat 

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna 
wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł (art. 289 
Poś) 

III.   Definicje 

Powietrze (art. 3 pkt. 26) – powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz 
budynków i miejsc pracy. 

Instalacja (art. 3 pkt. 6): 

• stacjonarne urządzenie techniczne, 

• zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i połoŜonych na terenie jednego zakładu, 

• budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja 
moŜe spowodować emisję. 

Prowadzący instalację (art. 3 pkt. 31) – podmiot uprawniony na podstawie określonego 
tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami 
ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie. 

Urządzenie (art. 3 pkt. 41) – niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu. 
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UŜytkownik urz ądzenia (art. 3 pkt. 42a) – podmiot uprawniony na podstawie określonego 
tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami 
ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie. 

Zakład – jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł 
prawny, w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach 
określonych w ustawie. 

Podmiot korzystający ze środowiska (art. 3 pkt. 20): 

˃ przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a takŜe osoby 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw  rolnych, chowu lub 
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz 
osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 
praktyki (przedsiębiorca wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą), 

˃ jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (podmioty posiadające osobowość prawną 
niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska: np. szkoły, szpitale, urzędy 
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe), 

˃ osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. A, korzystająca ze środowiska 
w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, 

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska               
w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzenie substancji lub energii 
do środowiska oraz pozwolenia wodno prawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów 
ustawy – Prawo wodne. 

 

IV.  Opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 
 
1. Stan prawny do końca grudnia 2012 r. – zmiana ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Poś): Dz. U. z 2010 r.  Nr 249, poz. 1657) 
 

A. Zasady ponoszenia opłat 

˃ Do ponoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zobowiązane 
są podmioty prowadzące instalacje, władające urządzeniami, w tym środkami 
transportu (pojazd z silnikiem spalinowym jest niestacjonarnym urządzeniem 
technicznym). Wysokość tych opłat zaleŜy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza (art. 274, 275 Poś). 

˃ Podmiot korzystający ze  środowiska ustala we własnym zakresie wysokość 
naleŜnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego ze względu na miejsce korzystania 
ze środowiska urzędu marszałkowskiego (art. 277 ust. 1 Poś). 

˃ Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji 
niestacjonarnych urządzeń technicznych (w tym środków transportu) wnosi się na 
rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji 
podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 Poś). 
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˃ Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie 
ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) miało miejsce (art. 285 
pkt. 1 Poś) 

˃ Podmiot, który posiada pozwolenie w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza lub nie jest zobowiązany do jego posiadania, uiszcza opłatę w podstawowej 
wysokości. 

˃ W przypadku braku takiego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi 
opłaty podwyŜszone o 500 % (tzw. opłata podwyŜszona). 

˃ Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnosi się w terminie do 
końca miesiąca następującego po upływie kaŜdego półrocza 

˃ Podmiot korzystający ze środowiska w terminie wniesienia opłaty przedkłada 
marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystywane               
do ustalenia wysokości tych opłat (art. 286 ust. 1 Poś). 

˃ Wykaz, o którym mowa wyŜej, w terminie wniesienia opłaty przedkłada się takŜe 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony  środowiska (art. 286 ust. 6 Poś) 

˃ Podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, aktualizowaną co pół roku ewidencję 
zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych                     
do powietrza oraz dane, na podstawie których ustalono te ilości (art. 287 Poś) 

˃ Brak obowiązku wniesienia opłaty (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza < 400 zł) nie stanowi zwolnienia z obowiązku przedłoŜenia marszałkowi 
województwa, w terminie wniesienia opłaty, wykazów zawierających informacje                 
o zakresie korzystania ze środowiska w danym półroczu (art. 289 Poś – dotyczy tylko 
zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty) 

˃ Zasady sporządzania wykazów określa rozporządzenie: 

• Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz                          
o wysokości naleŜnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. 
U. Nr 252, poz. 2128) – rozporządzenie weszło w Ŝycie 1 stycznia 2006 r. i dotyczy 
okresu: II półrocze 2008; 

• Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz                    
o wysokości naleŜnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816) – rozporządzenie weszło w Ŝycie   
1 lipca 2009 r. 

˃ Obowiązek uiszczania opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku,  
w którym upłynął termin jej wniesienia. 

B. Opłata podwyŜszona  

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie jest wymagane                 
w przypadku: 

˃  emisji gazów lub pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń (np. środków 
transportu), 
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˃ emisji niezorganizowanej (np. przeładunek benzyn silnikowych, spawania                        
i malowania na wolnym powietrzu), 

˃ instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 
r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza                
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881 – obowiązuje od                        
1 stycznia 2011 r.) 

C. Instalacje, które nie wymagają pozwolenia 

Przykłady instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 
wymaga pozwolenia: 

˃ instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się                            
w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu urządzeń 
technicznych, 

˃ wentylacje grawitacyjne, 

˃ gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z instalacji, które nie są objęte poziomami 
dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia, 

˃ instalacje energetyczne opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 
5 MW, 

˃ instalacje energetyczne opalane koksem, drewnem, słomą, olejem opałowym, 
olejem napędowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MW, 

˃ instalacje energetyczne opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do    
15 MW, 

˃ instalacje inne niŜ energetyczne o łącznej nominalnej mocy di 1 MW opalanych: 
węglem, koksem, olejem napędowym, olejem opałowym, paliwem gazowym, 

˃ instalacje słuŜące do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw. 

D. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w 2011 r. 

˃ Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2011 nalicza się 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r.       
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217), według 
stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 
r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 r. (MP Nr 74, poz. 945), 

˃ Podmioty korzystające ze środowiska przedkładają wykazy zawierające informacje              
i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości 
opłat oraz wysokość tych opłat, zgodnie ze wzorami wykazów określonymi                        
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz      
o wysokości naleŜnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816) 

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) zawarto zasady 
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naliczania opłat, a takŜe określono jednostkowe stawki opłat, które obowiązywały 
w 2009 roku. 
W załączeniu nr 1 rozporządzenia przedstawiono jednostkowe stawki opłat; 
˃ tabela A – zawiera rodzaje gazów lub pyłów, tj. 67 substancji, dla których 
określono jednostkowe stawki opłat w zł/kg (za wyjątkiem dwutlenku węgla                   
i metanu, dla których jednostkowa stawka opłaty wyraŜona jest w zł/Mg). 
 
Rozporządzenie przedstawia takŜe zasady ustalania opłat dla niektórych rodzajów 
substancji, oraz sposób ustalenia opłaty w przypadku braku moŜliwości ustalenia 
rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza: 
• powstających przy przeładunku benzyn silnikowych, 
• z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, 
koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, 
• z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, 
• chowu i hodowli drobiu 
  - w takim przypadku stosujemy jednostkowe stawki opłaty określone                          
w odpowiednich tabelach (B,C,D) 
 
˃ tabela B (forma „ryczałtowa”) – jednostkowe stawki opłat za gazy 
wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych dla 
siedmiu rodzajów operacji technicznych w zł/Mg przeładowanej benzyny. Łączna 
jednostkowa stawka opłaty obejmuje: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe                 
i aromatyczne, które są wymienione w tabeli A i jest obliczona wg jednostkowych 
stawek określonych dla tych substancji. Określono równieŜ współczynnik 
przeliczeniowy, który stosuje się do ustalenia opłaty z przeładunku benzyn 
silnikowych, przypadku udokumentowanych rozwiązań technicznych                               
o potwierdzonej skuteczności redukcji, 
 
˃ tabela C (forma „ryczałtowa”) – jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły 
wprowadzone do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5MW 
opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, 
dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza albo pozwolenie zintegrowane, wyraŜone w zł/Mg dla paliwa stałego              
i oleju oraz zł/106 m3 dla paliwa gazowego. Łączna jednostkowa stawka opłaty 
obejmuje: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalanych 
paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, które są wymienione w tabeli A i jest 
obliczona wg jednostkowych stawek określonych dla tych substancji, 
 
˃ tabela D (forma „ryczałtowa”) – jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły 
wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych            
w zł/Mg spalonego paliwa. Łączna jednostkowa stawka opłaty obejmuje: 
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły, sadzę, 
tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory 
pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, które są wymienione w tabeli A i jest 
obliczona według jednostkowych stawek określonych dla tych substancji. Podano 
takŜe sposób ustalania opłaty w przypadku spalania benzyny silnikowej                       
o zawartości bioetanolu >10%, biodiesla (BD), oraz sposób określania opłaty dla 
pozycji „-„ oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D (wysokość opłaty 
ustala się na zasadach ogólnych w oparciu o tabelę A), 
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˃ tabela E (forma „ryczałtowa”) – jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły 
wprowadzone do powietrza z chowu i hodowli drobiu, oraz zasady ustalania 
przedmiotowej opłaty. 
 

2. W obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (MP Nr 74, poz. 945) jednostkowe 
stawki opłat za wprowadzane gazy lub pyły do powietrza podane są w załączniku 
nr 2 odpowiednio w tabelach: 

� G – jednostkowe stawki opłat dla przeładunku benzyn silnikowych w zł/Mg 
przeładowanej benzyny („ryczałt”), 

� H – jednostkowe stawki opłat dla przeładunku benzyn silnikowych w zł/Mg 
przeładowanej benzyny („ryczałt”), 

�  I – jednostkowe stawki opłat dla źródeł spalania paliw o łącznej mocy do 5MW            
w zł/Mg dla węgla kamiennego, koksu, olejów i zł/106m3 dla paliw gazowych 
(„ryczałt”), 

� J – jednostkowe stawki za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza  z procesów 
spalania paliwa w silnikach spalinowych w zł/Mg spalonego paliwa („ryczałt”), 

� H – jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu 
i hodowli drobiu („ryczałt”) 

E. Najczęściej występujące przypadki naliczania opłat za wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza  

Największą liczbę podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do 
ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, stanowią 
podmioty naliczające opłaty w formie zryczałtowanej tj. opłaty: 

• za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej 
do 5 MW opalanych węglem kamiennym koksem, drewnem, olejem lub paliwem 
gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane; 

• za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw                      
w silnikach spalinowych; 

Kto jest właściwy do wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza – sposób ustalania wysokości opłaty 

1. Spalanie paliwa w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (instalacja 
do energetycznego lub innego niŜ energetyczne spalania paliw): 

• opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza wnosi właściciel 
instalacji, 

• w przypadku kiedy właścicielem instalacji jest dzierŜawca – podmiotem  

PowyŜsze zasady odnoszą się równieŜ do innych instalacji 

Obowiązuje zasada – zanieczyszczający płaci. 
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„Ryczałtowe” ustalanie opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z procesów spalania paliwa w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 
5 MW: 

• ilość spalonego paliwa stałego, płynnego (w Mg) lub gazowego (w 106m3)              
w danym półroczu mnoŜymy przez jednostkową stawkę opłaty określoną                  
w tabeli ryczałtowej – Tabela I dla 2011 r. (Obwieszczenie Ministra 
Środowiska  z dnia 4 października 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska na rok 2011 r. – MP Nr 74, poz. 945). 

2. Spalanie paliwa w silnikach spalinowych: 

• opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tego tytułu ponosi 
podmiot, który uŜytkuje środki transportu: właściciel, dzierŜawca, 

• w przypadku samochodów będących w leasingu, podmiotem zobowiązanym 
do uiszczenia opłaty jest leasingobiorca, 

• „samochód prywatny” wykorzystywany przez osobę fizyczną do prowadzenia 
działalności gospodarczej – do ustalenia wysokości opłaty uwzględniamy ilość 
paliwa spalonego w ramach prowadzonej działalności. 

W tym przypadku obowiązuje równieŜ zasada – zanieczyszczający płaci. 

Ustalenie wysokości naleŜnej opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach spalinowych: 

• ilość spalonego paliwa w półroczu (oleju napędowego, benzyny silnikowej, 
gazu płynnego propan-butan LPG) wyraŜoną w Mg mnoŜymy przez 
odpowiednią jednostkową stawkę dla danego silnika spalinowego i rodzaju 
paliwa – Tabela J dla 2011 r. (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia                 
4 października 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 
2011 – MP Nr 74, poz. 945). 

F. Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości naleŜnych opłat (Dz. U z 2009 r., Nr 97, poz. 816) 

W terminie wniesienia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
naleŜy równieŜ przedstawić marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane                   
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych opłat. Wykaz 
ten przedstawia takŜe podmiot korzystający ze środowiska, który nie jest 
zobowiązany do wniesienia opłaty na mocy art. 289 Poś (opłata nie przekracza 
400 zł/półrocze). 

Ww. wzór obejmuje dwa załączniki: 

• załącznik nr 1 – wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji                      
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych opłat, 
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• załącznik nr 2 – wykaz zawierający informację o ilości i rodzajach gazów lub 
pyłów wprowadzonych do powietrza, dane na podstawie których określono            
te ilości oraz informacje o wysokości naleŜnych opłat. 

W przypadku „ryczałtowego” rozliczania opłat za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza za dane półrocze, podmiot korzystający ze środowiska 
przedkłada marszałkowi województwa wypełniony wykaz zawarty                           
w załączniku nr 1 i wypełniony wykaz załącznika nr 2 – odpowiednio tabele            
C lub D. W przypadku spalania paliw w kotłowni – tabela C, spalania paliwa    
w silnikach spalinowych – tabela D. Gdy wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza następuje zarówno z procesów spalania paliwa w kotłach i silnikach 
spalinowych – tabelę C i D 

 
G. Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych opłat (Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 
816) 

Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza, na podstawie prowadzonej i aktualizowanej co pół roku 
ewidencji, sporządzają wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach 
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie 
których określono te ilości, oraz informacje o wysokości naleŜnych opłat, który 
przedkładają marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 
korzystania ze środowiska. Wykaz ten zawiera: 

• zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
wysokości naleŜnych opłat (załącznik nr 1) 

˃ okres, którego dotyczy zakres korzystania ze środowiska (rok/półrocze), 

˃ identyfikacja podmiotu: nazwa, adres, regon, 

˃ rodzaj korzystania ze środowiska i wysokość opłaty 

• informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do 
powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje               
o wysokości naleŜnych opłat (załącznik nr 2: tabele A,B,C,D,E) 

Tabela A: 

1. Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do 
powietrza: 
• adres, rodzaj instalacji/działalności, nominalna moc cieplna urządzenia 
spalającego paliwo, rodzaj urządzenia ochronnego, pozwolenie na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane (numer, data 
wydania przez organ, który wydał, termin obowiązywania), zuŜycie 
surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość. 
 

2. Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności: 

• źródło powstawania wprowadzonych do powietrza substancji: nazwa i kod 
substancji, skuteczność urządzenia ochronnego (%), wskaźnik emisji/wyniki 
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pomiarów, wielkość emisji (kg), jednostkowa stawka opłaty (zł/kg) i wysokość 
opłat (zł). 

3. Charakterystyka paliw: 

• rodzaj paliwa, zuŜycie paliwa (Mg lub m3 ), wartość opałowa (kj/kg lub 
kj/m3), zawartość popiołu (%), zawartość siarki (%). 

Tabela B: 

1. Przeładunek benzyn silnikowych 
• rodzaj operacji technicznej, 
• ilość przeładowanej benzyny [Mg], 
• skuteczność redukcji emisji [%], 
• jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg], 
• wysokość opłaty [zł]. 
 

  Tabela C: 

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy 
cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, 
olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie 
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie 
zintegrowane: 

• rodzaj i moc kotłów, 

• liczba kotłów, 

• rodzaj i zuŜycie paliwa [Mg lub m3] 

• jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg] 

• wysokość opłat [zł]. 

  Tabela D: 

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w 
silnikach spalinowych: 

• rodzaj silnika spalinowego, 

• rodzaj paliw, 

• zuŜycie paliwa [Mg], 

• jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg] 

• wysokość opłat [zł]. 
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  Tabela E: 

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli 
drobiu: 

• adres, ferma chowu lub hodowli drobiu, pozwolenie na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane (nr i data wydania oraz organ, 
który wydał), termin obowiązywania, 

2. Ferma chowu lub hodowli drobiu, 

• system chowu lub hodowli drobiu, liczba stanowisk w budynku 
inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym, 
faktyczny czas utrzymywania drobiu wyraŜony jako procentowa część roku 
[%], jednostkowa stawka opłaty [zł/100 stanowisk i rok], wysokość opłaty 
[zł] 

Gdzie szukać ? 

• stawki opłat za korzystanie ze środowiska 

• wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska oraz wszelkie 
informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dziale Środowisko, 
zakładka Opłaty środowiskowe 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl 
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Zmiany w opłatach za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza od 1 stycznia 2013 roku 

 

(Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiana zasady 
zbierania i przekazywania danych na potrzeby systemu zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji) 

 

 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 637) 
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Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych               
i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664): 

• Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej Bazy w terminie 
do końca lutego kaŜdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 
1-5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. 

• W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany                        
z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu 
jest prowadzący instalację. 

• Wielkości emisji ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie 
informacji o wielkości produkcji, zuŜyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym 
wielkością wskaźników emisji. 

Art. 285 ustawy Prawo ochrony środowiska 

• Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie                      
ze środowiska miało miejsce (bez zmian). 

• Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie odpadów 
podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego                      
po upływie kaŜdego półrocza (bez zmian). 

• Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze 
środowiska wnosi do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza                       
i w terminie do końca lutego roku następnego za drugie półrocze (zmiana). 

Dodane zmiany: 

• Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości 
rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy                 
z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych 
substancji. 

• Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 

1) Za pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50 % rocznej opłaty za wprowadzanie  
gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym; 

2) Za drugie półrocze wnosi się na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości 
pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze. 

Art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska – dodane zmiany 

• Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, 
przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji 
zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.                       
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, uwzględniający 
informację o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz 
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wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok 
kalendarzowy. 

• Wykaz, o którym mowa wyŜej, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada w terminie 
do końca lutego roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy. 

• Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego. 

W ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

(Dz. U. z 2009 r., Nr 130 poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) art. 60a-62 otrzymują brzmienie 
(zmiana zapisu – Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1657): 

Art. 60a. 

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 
ust. 1 pkt. 1 ustawy zmienianej w art. 56 (zmiana ustawy Poś) naleŜnej za okres do 
dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy zmienianej (ustawa 
Poś) w art. 56, brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy                     
o zarządzaniu emisjami. 

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2013 r., 
wnosi się w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów                      
do powietrza naleŜnych za pierwsze i drugie półrocze 2012 r. 

Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 56 zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 286 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 56. 

Art. 62. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 56 pkt. 7, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.”  

• Pierwsze raporty naleŜało złoŜyć do 28.02.2011 r. za rok 2010 zgodnie                             
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4). Raport 
wprowadzany jest do Krajowej Bazy tylko drogą elektroniczną. 

• W okresie przejściowym (2011 i 2012), powyŜszy raport wprowadzają podmioty 
korzystające ze środowiska prowadzące instalacje wymagające pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane. 
Podmioty, które posiadają instalacje nie wymagające pozwoleń jw. lub posiadające 
jedynie środki transportu do Krajowej Bazy, raportują się w sposób uproszczony – 
wypełniają formularz uproszczony dla „małych podmiotów”. Formularz ten dostępny 
jest na stronie: http:www.kobize.pl/ w dziale Krajowa Baza, zakładka Raportowanie. 



OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  Strona 15 

 

• Dane zawarte w Krajowej Bazie będą pochodzić od podmiotów korzystających ze 
środowiska, które zobowiązane są do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 
(zgodnie z zapisami Poś). 

• Będą z niej generowane m.in. raporty, na podstawie których będą sporządzane 
wykazy opłatowe – od 1 stycznia 2013 r. 

• Pierwsze wykazy opłatowe w nowym systemie (rocznym) będą sporządzane za rok 
2013 i do końca lutego 2014 r. i przedkładane do właściwego ze względu na miejsce 
korzystania ze środowiska urzędu marszałkowskiego. 

 

 

 

 


