 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA są
wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a
w niektórych przypadkach nawet tymi samymi
aktami prawnymi, co podatki wprowadzone
prawem podatkowym.

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony

środowiska (j.t.:Dz.U.z 2008.25.150)

 Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, a także 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
specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również
jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które
korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala

we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi
ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w
zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub energii do środowiska
oraz pozwolenia wodno prawnego na pobór wód w
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne.

Za co należy wnosid opłaty?
Od 2002r. wnosimy opłaty za:
 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 pobór wód
 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (w tym
również wód opadowych lub roztopowych, ujętych w
systemy kanalizacyjne)
 składowanie odpadów (w tym również
magazynowanie (gromadzenie) odpadów, jeżeli
podmiot nie posiada zezwoleń na wytwarzanie
odpadów)

Wody opadowe i roztopowe
Przedsiębiorcy muszą płacić m.in. za wody roztopowe i opad. z:
 powierzchni terenów przemysłowych i składowych oraz baz
transportowych,
 powierzchni infrastruktury portów morskich,
 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o
liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów,
 powierzchni o nawierzchniach szczelnych znajdujących się w
miastach lub dzielnicach miast o gęstości zaludnienia powyżej
1300 osób/na kilometr kwadratowy. Dla wyżej wymienionych
miejsc stawki są odpowiednio różne. Ponadto w celu
wyliczenia opłaty za wody opadowe lub roztopowe należy
ustalić sposób zagospodarowania terenu, wielkość
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Opłaty wnosimy do kooca miesiąca
następującego po upływie każdego
półrocza:
 za korzystanie ze środowiska ("powietrze", "wodę",

"ścieki", "odpady") na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce
korzystania ze środowiska (np. lokalizację filii
zakładu)
 za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z
eksploatacji urządzeń (np. środków transportu,
instalacji mobilnych) na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce
rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (np.
siedziby zarządu zakładu)

 Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów
korzystania ze środowiska ("powietrze", "woda",
"ścieki", odpady", których półroczna wysokość
wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego
nie przekracza 400 złotych (sejmik województwa
może uchwalić podwyższenie tej kwoty do 50 %) art. 289 Prawa ochrony środowiska.

KWOTA WOLNA OD OPŁATY w 2012 roku
WYNOSI 400.- zł

Jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia
kwartalnej opłaty nie zwalnia z obowiązku
składania wykazów o zakresie korzystania ze
środowiska.

Wykazy do urzędu wojewódzkiego
Wykazy, na podstawie których ustalono opłaty
przedkładamy w terminie wniesienia opłat:
 za korzystanie ze środowiska właściwemu marszałkowi
województwa
 za składowanie odpadów także wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na
miejsce składowania odpadów
 wszystkie wykazy (co prawda z wyjątkiem informacji o
wodach opadowych i hodowli ryb innych niż
łososiowate) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska

Pozwolenia
Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie









ochrony środowiska, ustawie o odpadach i Prawie wodnym)
jest zobowiązany posiadać:
pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
lub zgłoszenie instalacji emitującej substancje do powietrza
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych
lub podziemnych
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi
pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję
zatwierdzającą program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedłożenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami(przepisów tego
akapitu nie stosuje się do odpadów komunalnych)
lub pozwolenie zintegrowane (obejmujące powyższe
zezwolenia)

Zwyżka za brak pozwolenia
 Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w







przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód
lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot
ponosi opłaty podwyższone o:
w okresie od 1.01.2002 r. do 11.01.2003 r. - 500 % (wymiar x 6),
w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. - 100 % (wymiar x 2),
w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - 200 % (wymiar x 3),
od 1.01.2009 r. - 500 % (wymiar x 6).

Każdy podmiot jest zobowiązany prowadzid
aktualizowaną co kwartał:
ewidencję zawierającą (art. 287 Prawa ochrony środowiska):
 informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych

do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości
(wyniki pomiarów, atesty i karty wyrobów, materiałów,
stosowanych paliw, surowców itp.)
 informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i
podziemnej (odczyty wodomierzy, protokoły badań
laboratoryjnych)
 informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do
wód lub do ziemi (protokoły badań laboratoryjnych, protokoły z
kontroli)
 informacje o wielkości, sposobie i rodzaju zagospodarowania
terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w
art.3 pkt 38 lit.c) (wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy
kanalizacyjne, pochodzące z terenów zanieczyszczonych)

ewidencję odpadów (art. 36 ustawy o odpadach), z wyjątkiem
odpadów komunalnych zawierającą:
 karty ewidencji odpadu
(kart ewidencji odpadów nie prowadzą przedsiębiorstwa
wytwarzające rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych i
do 5 ton innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami
komunalnymi - rozp. MŚ z 11.12.2001r. w sprawie ...
(2001.152.1735); wzory formularzy w rozp. MŚ z 14.02.2006
(2006.30.213))
 karty przekazania odpadu
(prowadzą wszystkie podmioty wytwarzające odpady; wzory
formularzy w rozp. MŚ z 14.02.2006 (2006.30.213)
 zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
(art.37 ustawy o odpadach; wzory formularzy w rozp. MŚ z
11.12.2001r. w sprawie ... (2001.152.1737)), które prowadzący
ewidencję odpadów przekazuje marszałkowi województwa
właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy

 EWIDENCJE PROWADZI PODMIOT I

PRZECHOWUJE PRZEZ OKRES 5 LAT

 Aktualne przepisy prawa w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, zawarte w Prawie
ochrony środowiska i ustawie o odpadach oraz
aktach prawnych związanych z tymi ustawami i
przepisach szczególnych "zmuszają" przy pomocy
czynników ekonomicznych każdy podmiot
zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu
korzystania ze środowiska do regulacji stanu
prawnego. Służą temu:

 zwyżki opłat za "powietrze", "wodę" i "ścieki" z tytułu braku








odpowiednich pozwoleń
podwyższone opłaty za "odpady", zarówno za składowanie jak i
magazynowanie bez odpowiednich decyzji, składowanie w
miejscach na ten cel nie przeznaczonych oraz pozbycie się odpadów
niezgodne z przepisami prawa - naliczane za każdą dobę
składowania (magazynowania)
odsetki z tytułu zaległości we wnoszeniu opłat za korzystanie ze
środowiska
delegacja ustawowa Prawa ochrony środowiska do przepisów działu
III ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat oraz
administracyjnych kar pieniężnych
możliwość egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska za lata
wcześniejsze razem ze wszystkimi zwyżkami i należnymi
odsetkami przez marszałka województwa
administracyjne kary pieniężne wymierzane w drodze decyzji przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za przekroczenia
określonych w pozwoleniach wartości dopuszczalnych w zakresie
korzystania ze środowiska oraz naruszenie warunków decyzji, w
tym także za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
emitowanego do środowiska

Ilustracją skali ryzyka jest wyliczenie, ze zakład, który
powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska
w wysokości 1000,- zł rocznie, jeżeli nie wnosił
żadnych opłat od 2000r. i nie posiada odpowiednich
decyzji i pozwoleń, po kontroli wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska może być na początek
2005r. winien marszałkowi województwa zamiast
5000,- zł za lata 1999-2004 sumę do 35 000.- zł (opłaty
+ zwyżki + odsetki).

Dla roku 2008

PRZYKŁAD 1: WYLICZENIE OPŁATY
ZA ŚRODKI TRANSPORTU
WZÓR
opłata = zużycie paliwa w tonach x jednostkowa
stawka obowiązująca w danym roku

Firma, która ma samochody osobowe zasilane benzyną oraz auta
dostawcze do 3,5 tony na olej napędowy liczy opłatę środowiskową
w następujący sposób:
dane:
gęstość benzyny - 0,755 kg/l
gęstość oleju napędowego - 0,84 kg/l
zużycie paliwa w I półroczu 2008 roku - 10000 litrów
zużycie oleju napędowego w I półroczu - 15000 litrów
10000 l x 0,755 kg/l = 7550 kg - benzyna
7550 kg = 7,550 Mg (tony)
15000 l x 0,84 kg/l = 12600 kg - olej napędowy
12600 kg = 12,6 Mg
Zakładając, że wszystkie samochody są zarejestrowane po 30.06.1995 r.
Samochody osobowe: 7,550 Mg x 13,34 zł/Mg = 100,717 zł
Samochody dostawcze do 3,5 tony: 12,6 Mg x 10,04 zł/Mg = 126,504 zł
Łącznie - 126,504 + 100,717 = 227,221 zł. Po zaokrągleniu 228 zł

W omawianym przypadku firma nie musi uiszczać
opłaty za korzystanie ze środowiska, ponieważ nie
przekroczyła ona 400 zł. Musi jednak przedstawić
ewidencję dotyczącą spalonych paliw w urzędzie
marszałkowskim wraz z wyliczoną kwotą 228 zł.

PRZYKŁAD 2: WYLICZENIE OPŁATY
ZA SPALANIE PALIWA W
KOTŁOWNIACH (RYCZŁT)
WZÓR

opłata = zużycie paliwa w tonach x jednostkowa
stawka obowiązująca w danym roku

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem
odpylającym o mocy od 3 do 5 MWt
 jednostkowa stawka - 13,45 zł
 ilość zużytego paliwa (węgiel, kamienny) - 20 Mg (ton)

13,45zł x 20 Mg = 265 zł

 W przypadku pieca o mocy powyżej 5 MWt (dla węgla

i oleju) oraz 10 MWt (dla koksu, drewna i gazu) stosuje
się już bardziej skomplikowane wyliczenie. Trzeba
wówczas skorzystać z wskaźników ustalonych przez
Ministerstwo Środowiska. Uwzględnia się wówczas
różne wzory i wskaźniki dla emisji poszczególnych
substancji powstających przy spalaniu danego paliwa.

PRZYKŁAD 3: WYLICZENIE OPŁATY
ZA POBÓR WODY PODZIEMNEJ
W przypadku wód podziemnych stosuje się wzór:
Opłata = V x S x w
V - ilość wody podziemnej pobranej na określony cel
zużycia w metrach sześciennych w półroczu
S - jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu
użycia
w - współczynnik różnicujący zależny od sposobu
uzdatniania wody

W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące
wynoszą:
2 - jeżeli nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub
woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji
albo innym procesom uzdatniania niewymienionym
1,25 - jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub
utleniania
1 - jeżeli woda podlega procesom odmanganiania
0,5 - jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku,
koagulacji lub adsorpcji
0,3 - jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub
metali ciężkich

Podmiot korzystający ze środowiska w pierwszym półroczu 2008 r.
posiadający pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej
pobrał ją w ilości 17 000 metrów sześciennych i poddawał
uzdatnianiu, w tym:
 4000 m3 wody na cele zaopatrzenia ludności - poprzez dezynfekcję

(współczynnik 2)

 8000 m3 wody na potrzeby produkcji żywności - poprzez

odmanganianie (współczynnik 1) i odżelazianie (współczynnik
1.25)*

 5000 m3 wody na inne cele - poprzez demineralizację

(współczynnik 2)

*) Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska uzdatnia część pobranej
wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą
zalegalizowanych przyrządów, za miarodajny przy ustalaniu opłaty
przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący
jest najwyższy.

Wyliczenie opłaty:
4000 m3 x 0,055 zł/m3 x 2 = 440 zł
8000 m3 x 0,079 zł/m3 x 1.25 = 790 zł
5000 m3 x 0,093 zł/m3 x 2 = 930 zł
Po zsumowaniu całkowita opłata wynosi 2160 zł

PRZYKŁAD 4: WYLICZENIE OPŁATY ZA
POBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ
Inny jest wzór w sytuacji, gdy przedsiębiorca pobiera wodę
powierzchniową:
Opłata = V x S x w x r
V - ilość wody powierzchniowej pobranej na określony cel
zużycia w półroczu
S - jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu
użycia
w - współczynnik różnicujący zależny od sposobu
uzdatniania wody
r - współczynnik różnicujący dla danego obszaru kraju

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami w przypadku
wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki
różnicujące wynoszą:
2,8 - jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania
oraz przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na
kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez
stosowania chemicznych środków wspomagających
2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody
za pomocą urządzeń infiltracyjnych
1 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji
powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub
odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych

W podanym powyżej wzorze znalazł się także
współczynnik różnicujący dla danego obszaru kraju.
Obecnie współczynniki te kształtują się następująco:
1,2 - Gliwice, Kraków, Wrocław
1,1 - Poznań, Warszawa, województwa: łódzkie,
małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie
1 - Gdańsk, Szczecin i pozostały obszar kraju

W przypadku wykorzystania wód powierzchniowych w
Warszawie na tzw. inne cele przedsiębiorca (posiada
pozwolenie), który pobrał w I półroczu 9 tys. metrów
sześciennych i jej nie uzdatnił liczy należną opłatę
środowiskową w następujący sposób:
9000 m3 x 0,046 zł/m3 x 2,8 x 1,1 = 1275,12 zł.
Po zaokrągleniu uiszcza opłatę w wysokości 1276 zł.

Sprawozdanie:
 Wyliczyć dla danych jak w powyższych przykładach opłaty

środowiskowe za lata 2009, 2010, 2011 i 2012 (podać
dokładnie jakie stawki przyjęto, dla jakich założeń i z której
tabeli) .
 W odpowiednich przykładach uwzględnić także przypadek

nie posiadania odpowiednich zezwoleń (także 2008).
 Wyniki przedstawić na wykresie. (z przykładów też - 2008)
 Sformułować wnioski.

Stawki:
 wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

na rok 2009 (Monitor Polski 2008 Nr 79 poz. 698)
 wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na rok 2010 (Monitor Polski 2009 Nr 57 poz. 780)
 wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na rok 2011 ((Monitor Polski 2010 Nr 74 poz. 945),

USTAWY
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(j.t.:Dz.U.z 2008.25.150)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j.:Dz.U z 2007r.,Nr
39,poz.251)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (j.t.:Dz.U.z 2005r.Nr
239,poz.2019)
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607)
ROZPORZĄDZENIA OGÓLNE
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w
sprawie katalogu odpadów (2001.112.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w
sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w
sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
(M.P.2009.57.780)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz.U.2007.247.1840)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2005.103.872)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w
sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu
(Dz.U.2006.19.152)

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE FORMULARZY
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych (Dz.U.2007.101.686)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat (Dz.U.2009.97.816)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego
sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2006.226.1654)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów
formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych,
przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U.2005.04.30)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2006.30.213)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie wzoru formularza
przyjęcia odpadów metali (Dz.U.2004.197.2033)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2005.58.510)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2006.247.1816)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru
zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U.2006.21.160)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru
zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego
inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U.2006.27.203)

