
Opłaty za korzystanie 

ze środowiska 

Październik, 2019 r. 



Podstawy prawne 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa – dział III (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 900 ze zm.) 



Opłaty za 
korzystanie ze 

środowiska 

Wprowadzanie gazów 
lub pyłów do 

powietrza 

Składowanie odpadów 

Opłaty  
za przyznane 
uprawnienia  

do emisji gazów 
cieplarnianych 



Kto podlega opłatom za 

korzystanie ze środowiska? 

 przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie (…) 

 jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami – 
szkoły, urzędy, szpitale itd. 

 osoby fizyczne - w zakresie, w jakim korzystanie ze 
środowiska wymaga pozwolenia 

 

 składowanie odpadów - zarządzający składowiskiem 
odpadów 

 Magazynowanie odpadów bez decyzji określającej 
sposób i miejsce magazynowania oraz składowanie 
odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym – 
posiadacz odpadów który dopuścił się naruszenia 

 



Obowiązki 

 Prowadzenie aktualizowanej co rok ewidencji 
zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów 
lub pyłów wprowadzanych do powietrza 

 Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia 
ilościowej  i jakościowej ewidencji odpadów 

 ustalenie we własnym zakresie wysokości należnej 
opłaty i wniesienie jej na rachunek urzędu 
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce 
korzystania ze środowiska 

 Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z urządzeń mobilnych np. ze środków 
transportu  wnosi się na rachunek bankowy urzędu 
marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji 
podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 
2 ustawy POŚ) 

 

 



 Termin złożenia wykazu – 31 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy 

 Opłatę wpłaca się na konto marszałka województwa  

w przypadku gdy dla co najmniej jednego z 

komponentów korzystania ze środowiska wyliczona 

opłata wynosi powyżej 800 zł. Opłata jest należna dla 

wszystkich komponentów w których przekroczony został  

próg 800 zł 

 W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu 

każdego z rodzajów korzystania ze środowiska  

nie przekracza 100 zł – nie ma obowiązku 

przedkładania marszałkowi wykazów!!! 

 



 Wzór formularza - Dz. U. z 2018 r., poz. 2527 

 Stawki opłat na 2019 r. – M.P. z 2018 r., poz. 1038 

 

 Stawki opłat oraz wzory wykazów dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego www.umww.pl 

 

 

http://www.umww.pl/






Wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza 



wprowadzanie 
gazów lub 
pyłów do 
powietrza 

Źródła 
powstawania 

substancji 
wprowadzanych 

do powietrza 

Przeładunek 
benzyn 

silnikowych 

Kotły o 
nominalnej mocy 

cieplnej  
do 5 MW 

Silniki spalinowe  

Chów lub 
hodowla drobiu i 
innych zwierząt 



W tym dziale naliczamy 

opłatę za: 

 Emisja technologiczna – procesy produkcyjne (spawanie, 
malowanie, cięcie itp.) i technologiczne prowadzone w 
zakładzie, oraz emisje których nie można uwzględnić w 
pozostałych kategoriach, 

 Przeładunek benzyn silnikowych – tankowanie pojazdów      
i napełnianie zbiorników z własnej stacji paliw, 

 Kotły o mocy do 5 MW – głównie kotły wykorzystywane na 
cele ogrzewania, 

 Silniki spalinowe – samochody i urządzenia wykorzystywane 
na potrzeby działalności (m. in. wózki widłowe, agregaty, 
samochody osobowe, ciężarowe itp.), 

 Chów lub hodowla drobiu i innych zwierząt – wyliczenie 
opłaty w związku z emisją zanieczyszczeń powstających 
przy hodowli lub chowie zwierząt 

 

 

 



Opłaty zryczałtowane 

 Przeładunek benzyn = ilość przeładowanego paliwa × 

stawka opłaty (× ew. skuteczność redukcji emisji) 

 Kotły do 5 MW oraz pojazdy = zużycie  
paliwa × stawka 

 Silniki spalinowe = ilość zużycia paliwa x stawka opłaty 

 Chów lub hodowla drobiu = rodzaj zwierząt × liczba 

stanowisk × czas utrzymania 

 

 



Emisja technologiczna 

 Naliczenie opłaty w oparciu o wskaźniki emisji 
substancji wprowadzanych do powietrza w związku z 
prowadzonym procesem technologicznym 

 Źródła wskaźników: 

 dane z operatu ochrony powietrza; 

 dokumentacja techniczna urządzeń bądź instalacji; 

 informacje dołączone do produktów (np. puszki z lakierami); 

 karty charakterystyk; 

 dokumentacja techniczna urządzeń redukujących emisje            
(np.: filtry, cyklony); 

 pomiary we własnym zakresie w celu ustalenia wskaźników i 
wielkości emisji. 



Pozwolenia emisyjne 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) 

 



Przykład 1 – emisja 

technologiczna 

 Podmiot prowadzi w zakładzie malowanie emalią 

nitrocelulozową – w 2018 r. zużył 50 kg farby 

 Z karty charakterystyki wynika że farba ma w swym 

składzie: 

 Ksylen – 10% 

 Toluen – 5% 

 Alkohol butylowy – 5% 

 

 Emisja odbywa się w sposób niezorganizowany, 

instalacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza 

 







Przykład 2 – emisja 

technologiczna 

 Spółdzielnia mieszkaniowa eksploatuje kotłownię 
osiedlową opalaną węglem kamiennym o mocy cieplnej 
10 MW z rusztem mechanicznym, w 2018 r. spalono         
400 Mg węgla 

 Zawartość siarki w węglu – 5% 

 Zawartość popiołu – 0,5% 

 Źródło wskaźników – Materiały Informacyjno-
instruktażowe MOŚZNiL z 1996 r. 

 Urządzenia ochronne – cyklon o efektywności 90% 

Kotłownia wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza. Podmiot pozwolenia nie 
uzyskał. 







Przykład 3 – emisja 

technologiczna 

 Spółka utrzymuje trzodę chlewną (tuczniki) w 

budynkach inwentarskich w ilości 500 szt. 

 Wskaźniki emisji: 

 Amoniak – 2 kg/szt./rok 

 Metan – 3,2 kg/szt./rok 

 Podtlenek azotu – 0,15 kg/szt./rok 

 Mimo zmian w ilości świń w ciągu roku, średnia ilość 

zwierząt utrzymywała się w roku na poziomie 500 szt. 

 1 tucznik – 0,14 DJP = 70 DJP - Podmiot nie wymaga 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza. 





Przykład 4 – klimatyzacje 

 Spółka zajmująca się przetwórstwem owoców i warzyw 

posiada na swoim terenie chłodnię spożywczą, 

funkcjonującą w oparciu o czynniki chłodnicze 

 W 2018 r. nastąpiła awaria systemu chłodniczego, w 

wyniku której do powietrza ulotniło się 30 kg czynnika 

chłodniczego 

 Opłata za emisję z klimatyzacji tylko za ilość czynnika 

która została wyemitowana do powietrza w wyniku 

wykrycia nieszczelności 

 





Przeładunek benzyn 

 Ma zastosowanie wyłącznie do benzyn silnikowych, nie 

dotyczy oleju napędowego 

 Dotyczy wszystkich podmiotów eksploatujących własną 

stację paliw, w tym tankowanie pojazdów ze zbiornika 

na terenie zakładu 



Przykład 1 – przeładunek 

benzyn 

 Podmiot na terenie zakładu eksploatuje stację paliw.  

 W 2018 r. zakupiono 5 000 000 l benzyny do zbiornika 

podziemnego, następnie tą ilość zatankowano  

do pojazdów. 

 Stacja jest wyposażona w urządzenia ochronne przed 

emisją par i gazów o skuteczności 90% 

 1 l benzyny – 0,755 kg 

 Przeładunek benzyn nie wymaga pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – wymaga 

dokonania zgłoszenia 





Kotły o nominalnej mocy 

cieplnej ≤ 5 MW 

 Pozwala wyliczyć opłatę ze źródeł energetycznych  

o stosunkowo niskiej mocy niewymagających uzyskania 

pozwolenia 

 Wyliczenie następuje w oparciu o stawki zryczałtowane 

 Dotyczy kotłów opalanych węglem kamiennym, koksem, 

drewnem, olejem, gazem. 



Przykład 1 – Kotły o nominalnej 

mocy cieplnej ≤ 5 MW 

 Podmiot na terenie zakładu ogrzewa pomieszczenia 

biurowe za pomocą kotła centralnego ogrzewania  

o mocy 500 kW opalanego węglem kamiennym z rusztem 

stałym, ciągiem sztucznym bez urządzenia odpylającego 

 W 2018 r. spalono 4 Mg węgla kamiennego 

 Ponadto budynek produkcyjny ogrzewany jest za 

pomocą pieca na olej opałowy o mocy 300 kW.  

Olej ma niską zawartość siarki (1%). 

 W 2018 r. zużyto 6 m3 oleju 

 Gęstość oleju wynosi 0,8 Mg/m3 







Silniki spalinowe 

 Wyliczenie następuje w oparciu o stawki zryczałtowane 

 Dotyczy wszystkich źródeł mobilnych, tzn. posiadających zdolność 
przemieszczenia (samochody, autobusy, wózki widłowe, maszyny 
budowlane, agregaty prądotwórcze przenośne, narzędzia itp.) 

 Opłatę za pojazdy rozliczamy do marszałka właściwego dla miejsca 
rejestracji podmiotu 

 Masę spalonego paliwa należy obliczyć przyjmując, że gęstość: 

 Benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l 

 Oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l 

 Sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3 

 Biodiesla wynosi 0,84 kg/l 

 Gazu płynnego propan–butan (LPG) wynosi 0,5 kg/l 

 



Przykład 1 – silniki spalinowe 

 Zakład eksploatuje 3 samochody osobowe napędzane 

olejem napędowym, wyprodukowane w 2014 r. 

spełniające normę EURO 5, w których w 2018 r. łącznie 

zużyto 8721 l paliwa. 

 Ponadto na magazynie wykorzystywane są 3 wózki 

widłowe wyprodukowane w 2008 r., napędzane gazem 

LPG. W 2018 r. zużyto 4500 l gazu LPG. 





Chów lub hodowla drobiu 

 Pozwala na łatwiejsze wyliczenie opłaty dla chowu lub 

hodowli drobiu niż w tab. A – emisja technologiczna 

 Metoda oparta na stawkach zryczałtowanych 

 Niezbędne są dane o ilości i faktycznym czasie 

utrzymania zwierząt w budynkach inwentarskich 

 



Przykład 1 – Chów  

lub hodowla drobiu 

 Ferma drobiu w 2018 r. przeprowadziła 4 cykle chowu 

drobiu – kur niosek, w ilości 60 000 szt. na każde 

wstawienie  

 Każdy z cykli chowu trwał 6 tygodni 

 Zwierzęta były utrzymywane w systemie bezklatkowym, 

na ściółce 

 Podmiot posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza 





Zmiany w zakresie wód i 

ścieków 

 PGW Wody Polskie 

 Jednostki terenowe – 11 oddziałów RZGW 

 Opłaty – art. 267-314 Prawo wodne 

 Opłaty za usługi wodne – pobór wód, odprowadzanie 

ścieków, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 

wydobywanie kopalin, wycinanie roślin z wód i brzegu 

 Opłata stała/opłata zmienna 

 Opłata stała – na podstawie warunków pozwolenia  

 Opłata zmienna – na podstawie zużycia 

 Wody chłodnicze – tylko opłata zmienna 



Zmiany w zakresie wód i 

ścieków 

 Opłatę stałą ustalają Wody Polskie 

 Opłata zmienna – określana na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych 

 Odczyt – pracownik Wód Polskich 

 14 dni na zapłatę na konto Wód Polskich 

 Opłata za zmniejszenie retencji – wójt, burmistrz, 

prezydent 

 Możliwość reklamacji 

 Opłata podwyższona – korzystanie bez pozwolenia  

lub z naruszeniem warunków pozwolenia 



Zmiany w zakresie wód i 

ścieków 

 Art. 552 ustawy Prawo wodne 

 Wymóg stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar 
ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do 
ziemi, stosuje się od dnia 31 grudnia 2020 r. 

 Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia wejścia w 
życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje na podstawie: 

 określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 
celu i zakresu korzystania z wód; 

 pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli 
gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych; 

 pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli 
pozwoleń zintegrowanych. 

 Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia                                  
31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie: odczytów z przyrządów 
pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo 

 oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za 
poszczególne kwartały. 

 



Składowanie odpadów 



Składowanie odpadów 

Opłaty ponosi: 

 zarządzający składowiskiem odpadów 

 posiadacz odpadów, które są  składowane w miejscu  

na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady 

bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób 

ich magazynowania 

 Opłata podstawowa/opłata podwyższona 

 



Opłaty podwyższone 

 Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska - 

0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie 

odpadów na składowisku za każda dobę składowania 

 Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji 

określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje 

się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji 

zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 

 Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym - 0,7 jednostkowej stawki opłaty  

za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę 

składowania 

 



Opłaty podwyższone 

 W przypadku pozbycia się odpadów: 

 nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach 
ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw 
wodonośnych, 

 na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody 

 na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach 
przeznaczonych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe  

 Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone 
w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie 
odpadów na składowisku za każda dobę składowania 

 

 Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się 
odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i 
podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza 
terytorialnego ponosi opłatę podwyższona w wysokości                
100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie 
odpadów na składowisku 

 



Odpady o kodzie 19 05 99  

i 19 06 04 

 § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska - Dz. U. z 2018 r., poz. 2490 

 „Dla rodzajów odpadów o kodach 19 05 99 i 19 06 04 
wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
będących stabilizatem mającym wartość AT4, rozumianą 
jako aktywność oddychania stanowiącą parametr 
wyrażający zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 
4 doby, poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia 
mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego 
mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej 
stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku 
stanowi 0,25 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie 
odpadów na składowisku określonej dla rodzajów odpadów 
o tych kodach” 

 



5) Współczynnik różnicujący wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, zgodnie z § 

3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze 

środowiska, na podstawie parametrów wykazanych w tabeli B. 





Przykład 1 - składowanie 

odpadów 

 Podmiot w dniu 4 stycznia 2018 r. na składowisko 
odpadów nie posiadające decyzji zatwierdzającej 
instrukcję prowadzenia składowiska przyjął 100 t 
zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) 

Opłata = s x w x m x d 
 

s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony 
danego odpadu na składowisku 

w – współczynnik przeliczeniowy 

m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na 
składowisku 

d – ilość dób składowania odpadu bez zezwolenia 

 





Wpływy z opłat za 

korzystanie ze środowiska 

 Zgodnie z art. 402 ust. 1 Poś zarząd województwa  
prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy w celu 
gromadzenia  
i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska.  

 Wpływy te przekazywane są na rachunki bankowe 
Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska oraz rachunki budżetów powiatów  
i budżetów gmin. 

 Środki funduszy przeznacza się na finansowanie 
inwestycji związanych z ochroną środowiska. 







Kontakty 

 powiaty: gostyński, kolski, kościański, ostrowski, pleszewski, 
słupecki, średzki – Anna Głogowska  

 tel. 61 626 64 20 
e-mail: anna.glogowska@umww.pl 

 Powiat poznański – p.o. Antoni Szymanowski 
 tel. 61 626 64 38 

e-mail: antoni.szymanowski@umww.pl 

 Powiat m. Poznań – Michał Machnicki 
 tel. 61 626 64 41 

e-mail: michal.machnicki@umww.pl 

 



 powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, rawicki, wrzesiński, 
złotowski, koniński, m. Konin – Jolanta Borowczyk 

 tel. 61 626 64 53 
e-mail: jolanta.borowczyk@umww.pl 

 Powiaty: m. Kalisz, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, turecki, gnieźnieński 
– Piotr Szklarski 

 tel. 61 626 64 42 
e-mail: piotr.szklarski@umww.pl 

 Powiaty: grodziski, krotoszyński, międzychodzki, obornicki, wągrowiecki, 
wolsztyński – Antoni Szymanowski 

 tel. 61 626 64 54 
e-mail: antoni.szymanowski@umww.pl 

 Powiaty: jarociński, m. Leszno, leszczyński, nowotomyski, pilski, śremski , 
szamotulski – Augustyn Sękowski 

 tel. 61 626 64 56 
e-mail: augustyn.sekowski@umww.pl 

 


