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Broszura informacyjna przygotowana została przez pracowników Wydziału Opłat  
i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla podmiotów korzystających ze 
środowiska na terenie województwa wielkopolskiego. Niniejsze opracowanie 

przedstawia obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być 
spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, które 

wynikają z obowiązujących przepisów. 
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OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 
 

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią 
środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) – zwana dalej Poś, 
ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy 
korzystania ze środowiska, a mianowicie: 

  
 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 

- z kotłowni, 
- z procesów technologicznych, np.: lakierowanie, spawanie, wędzenie itp. 
- ze spalania paliw w silnikach spalinowych, 
- z przeładunku benzyn silnikowych,  
- z chowu lub hodowli drobiu. 

 przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia  
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.: 
- ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i innych, 
- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte  
  w systemy kanalizacyjne, 
- wód chłodniczych,  
- wód pochodzących z chowu i hodowli ryb, 
- wód zasolonych. 

 pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód 
wewnętrznych, 

 składowanie odpadów. 

Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: 

 przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie 
upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,  

 jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,  
 osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą tylko w zakresie, w jakim korzystanie                            

ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do 
środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy 
Prawo wodne. 

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty  
i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na 
miejsce korzystania ze środowiska.  
 
Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze 

środowiska  miało miejsce. 

 
Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie  
z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym 
środki transportu), w tym przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu 
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze 
środowiska.  
 
 Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną                             
za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego 
roku, zgodnie z art. 285 ust. 2 Prawa ochrony środowiska w brzmieniu nadanym przez art. 9 
ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych  
w gospodarce (Dz. U. 2012 r. poz. 1342). 
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W tym samym terminie przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający 
informacje i dane  o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.  
Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość  nie przekracza 
800 zł. 
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych, tj. do II półrocza 2012 r. 
przedkłada się w rozbiciu półrocznym. 
 
Obowiązek uiszczenia opłaty i złożenia wykazów zawierających informacje  
o zakresie korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc  
od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. 
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć 
odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (dział III ustawy 
– Ordynacja podatkowa). 
 
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 500 % (opłata podstawowa wraz z opłatą 
podwyższoną – stanowiącą pięciokrotność opłaty podstawowej). 

 

Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska: 

 opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie 
przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat,  

 opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 
opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie 
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat nasuwają zastrzeżenia. 
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Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska  

 
 
do II półrocza 2012 r. - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r.  
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816).  
 
od 2013 r. - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska                         
oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274). 
 
 
UWAGA: 
 
Teksty powyższych aktów prawnych oraz rozporządzenia ze stawkami opłat są 
opublikowane: 
 

 na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://isap.sejm.gov.pl/, 
 
 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu: http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-
podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-
oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-informacje-dla-podmiotow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-informacje-dla-podmiotow
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-informacje-dla-podmiotow
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-informacje-dla-podmiotow
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WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 

 

Opłaty ponosi się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:  

 ze źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza (technologie + 
spalanie w kotłach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5MW), 

 z przeładunku benzyn silnikowych, 

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

 z silników spalinowych,  
 z chowu lub hodowli drobiu i innych zwierząt. 

Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od ilości i rodzaju 
gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza.  

Sposób obliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od rodzaju 
źródła emisji. Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić we własnym 
zakresie wskaźniki emisji/unosu, które posłużą do naliczenia prawidłowej wysokości opłaty.  

Podmiot może również skorzystać z ryczałtowego wyliczenia opłaty dla: 

 gazów lub pyłów wprowadzanych 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, 

 gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach 
spalinowych,  

 gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z chowu lub hodowli drobiu, 
 przeładunku benzyn silnikowych. 

Opłata dla tych źródeł naliczana jest na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa, ilości 
przeładowanej benzyny silnikowej lub wielkości obsady stanowisk, w przypadku drobiu.  

Dla kotłów o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 5 MW można też skorzystać ze wskaźników 
opracowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

Opłaty dla źródeł technologicznych ustala się wg ilości wyemitowanych poszczególnych 
zanieczyszczeń. 

 
W przypadku źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW 
stosuje się wyliczenie opłaty wg wskaźników podanych w Materiałach informacyjno – 
instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 
1/96 Warszawa, kwiecień 1996 (http://www.energia.eco.pl/SROD/WSKAZ.HTM) oraz  
w operatach, decyzjach o dopuszczalnej emisji lub pozwoleniach.  
 

 

 

 

 

http://www.energia.eco.pl/SROD/WSKAZ.HTM
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Opłatę za emisję danego zanieczyszczenia nalicza się według ogólnego wzoru: 
 

O = Y x W x stawka opłaty 
 
gdzie: 
O – wysokość opłaty za emisję danego zanieczyszczenia 
Y – zużycie surowca, czas pracy źródła lub inna wielkość 
W – wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia 
stawka opłaty – określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia 
ministra właściwego ds. środowiska na dany rok, dla poszczególnych substancji 
 
Przy obliczaniu wielkości emisji podmiot powinien posłużyć się: 

 danymi z operatu ochrony powietrza, 
 dokumentacją techniczną urządzeń bądź instalacji, 
 informacjami dołączonymi do produktów (np. opis puszek z lakierami), 
 kartami charakterystyki, o które można się zwrócić do producenta bądź importera, 
 dokumentacją techniczną urządzeń redukujących emisję (np: filtry, cyklony), 
 pomiarami przeprowadzonymi we własnym zakresie w celu ustalenia wskaźników. 

 

 

Przykład naliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  

w wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych 

 

Firma posiada samochód osobowy, który po raz pierwszy został zarejestrowany 14 lutego 

2006 r. W trakcie jego eksploatacji w 2015 r. zużyto 2 145 l benzyny.  

Samochód przyporządkowujemy do 5 kategorii cenowej: silniki w samochodach 

osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem 

potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4, zgodnie z tabelą J z załącznika nr 2 

obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek 

opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 790). 

 

Wyliczenie opłaty: 

 

- ilość paliwa: 2 145 l 

- gęstość benzyny: 0,755 kg/l 

 

2 145 l x 0,755 kg/l = 1 619,475 kg = 1,619475 Mg 

 

- stawka opłaty na 2015 r.: 6,60 zł/Mg 

 

Opłata: 

 

1,619475 Mg x 6,60 zł/Mg = 10,69 zł 
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Przykład naliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
z procesów spawania 
 
Podmiot w związku z prowadzoną działalnością prowadzi procesy spawania. W 2015 r. 
podmiot zużył 500 kg drutu spawalniczego. Proces odbywa się na jednym mobilnym 
stanowisku pod wiatą na placu magazynowym, w związku z czym podmiot nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
Ilość zużytego drutu spawalniczego: 500 kg 
Rodzaje zanieczyszczeń emitowanych w związku z prowadzeniem procesów spalania oraz 
wskaźniki emisji przyjęte na podstawie danych literaturowych: 

 Tlenek azotu – 0,538 g/kg = 0,000538 kg/kg 

 tlenek węgla – 5,9589 g/kg = 0,0059589 kg/kg 

 pyły pozostałe – 4,3041 g/kg = 0,0043041 kg/kg 

Stawki opłat dla emitowanych substancji na 2015 r.: 
 Tlenek azotu – 0,53 zł/kg 

 Tlenek węgla – 0,11 zł/kg 

 Pyły pozostałe – 0,58 zł/kg 

Obliczenie opłaty: 
 
Wskaźnik emisji x zużycie substancji x stawka opłaty = opłata za emisję zanieczyszczenia 
 
Tlenek azotu: 
0,000538 kg/kg x 500 kg x 0,53 zł/kg = 0,14 zł 
 
Tlenek węgla: 
0,0059589 kg/kg x 500 kg x 0,11 zł/kg = 0,33 zł 
 
Pyły pozostałe: 
0,0043041 kg/kg x 500 kg x 0,58 zł/kg = 1,25zł 
 
RAZEM: 1,72 zł 
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Przykład naliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
w wyniku eksploatacji kotła grzewczego 
 
Podmiot na terenie zakładu wykorzystuje kocioł na cele ogrzewania pomieszczeń, opalany 
węglem kamiennym, o mocy 1,2 MW, z rusztem stałym, ciągiem naturalnym, bez 
urządzeń odpylających. W 2015 r. spalono 45 Mg węgla. Wykorzystano metodę 
wskaźnikową obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjęto wskaźniki KOBiZE. 
Paliwo charakteryzuje się zawartością siarki 0,8%, zawartość popiołu 18%. 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z kotłów opalanych węglem kamiennym o mocy 1,2 MW, 
z rusztem stałym, ciągiem naturalnym: 

 Tlenek siarki – 16 kg/Mg * s 

 Tlenki azotu – 1 kg/Mg 

 Tlenek węgla – 45 kg/Mg 

 Dwutlenek węgla – 2000 kg/Mg 

 Pył ze spalania paliw – 1,5 kg/Mg * Ar 

 Bezno(a)piren – 0,014 kg/Mg 

S – zawartość siarki całkowitej wyrażona w % 
Ar – zawartość popiołu wyrażona w % 
 
Stawki opłat dla emitowanych substancji na 2015 r.: 

 Tlenek siarki – 0,53 zł/kg 

 Tlenki azotu – 0,53 zł/kg 

 Tlenek węgla – 0,11 zł/kg 

 Dwutlenek węgla – 0,29 zł/Mg 

 Pyły ze spalania paliw – 0,35 zł/kg 

 Bezno(a)piren – 381,36 zł/kg 

Obliczenie opłaty: 
Wskaźnik emisji (x zawartość popiołu/siarki) x zużycie substancji x stawka opłaty = opłata 
za emisję zanieczyszczenia 
 
Tlenek siarki: 16 kg/Mg * 0,8% * 45 Mg * 0,53 zł/kg = 305,28 zł 
 
Tlenki azotu: 1 kg/Mg * 45 Mg * 0,53 zł/kg = 23,85 zł 
 
Tlenek węgla: 45 kg/Mg * 45 Mg * 0,11 zł/kg = 222,75 zł 
 
Dwutlenek węgla: 2000 kg/Mg * 45 Mg * 0,29 zł/Mg = 26,10 zł 
 
Pył ze spalania paliw: 1,5 kg/Mg * 18% * 45 Mg * 0,35 zł/kg = 425,25 zł 
 
Bezno(a)piren: 0,014 kg/Mg * 45 Mg * 381,36 zł/kg = 240,26 zł 

RAZEM: 1243,49 zł 
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WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 
 
 
Opłaty nalicza się za wprowadzenie do wód lub do ziemi: 

 ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i innych, 
 wód chłodniczych, 

 wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o 
trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacji z wyjątkiem kanalizacji 
ogólnospławnej, 

 wód zasolonych, 
 wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb i innych 

organizmów wodnych. 

Wysokość opłat za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi zależy od: 

 ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich 
rodzaju, 

 w przypadku wód chłodniczych od temperatury tych wód, 
 w przypadku wód zasolonych od zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów; 
 w przypadku wód opadowych i roztopowych – od wielkości, rodzaju i sposobu 

zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, 

 w przypadku wód pochodzących z chowu lub hodowli ryb łososiowatych – od rodzaju 
substancji zawartych w ściekach i ich ilości, 

 w przypadku wód pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate 
lub innych organizmów wodnych – od wielkości produkcji tych ryb lub tych 
organizmów,  
o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu 
produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych 
tego obiektu w jednym roku danego cyklu (od dnia 1 maja roku rozpoczynającego 
cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu cyklu produkcyjnego). 

 

Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu 
ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez 
podmioty korzystające ze środowiska, z tym że w przypadku wprowadzania wód 
chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich 
zmieszaniem. 

Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi wylicza się w zależności od wskaźników                           
i współczynników charakteryzujących te ścieki.  
 
 
W przypadku większości rodzajów ścieków, wysokość opłaty ustala się na podstawie: 
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego 
zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. 
Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę 
najwyższą. 
 
 
W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych                                 
lub komunalnych innych niż bytowe, do opłaty ustalonej według powyższych zasad, dolicza 
się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach. 
Podstawą naliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość 
substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej 
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wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, jeśli podmiot dysponuje 
danymi w tym zakresie. 

 
 
Jednostkowe stawki opłaty za 1 kg substancji wprowadzonych ze ściekami do wód lub 
do ziemi – dla danego wskaźnika mnoży się przez współczynniki różnicujące zależne 
od rodzaju wprowadzanych ścieków. 
 
Dla ścieków bytowych, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków 
komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne, 
współczynniki różnicujące wynoszą:  

 0,3 dla BZT5,  
 0,4 dla ChZTCr. 

 

Dla ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi                       
do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych, współczynniki różnicujące wynoszą:  

 0,4 dla BZT5,  

 0,5 dla ChZTCr. 

 

Dla ścieków przemysłowych współczynniki różnicujące wynoszą:  

 1 dla BZT5,  
 1 dla ChZTCr. 

 

Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa powyżej, współczynniki różnicujące wynoszą:  
 0,5 dla BZT5,  
 0,7 dla ChZTCr. 

 
W przypadku wprowadzania ścieków do jezior wysokość jednostkowej stawki opłaty 
jest podwajana. 
W celu ustalenia wysokości opłaty za wody opadowe lub roztopowe, należy ustalić: 
sposób zagospodarowania terenu (teren przemysłowy, składowy, baza transportowa, drogi  
i parkingi) oraz wielkość powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni [m2]. 
Na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne. W przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzenie ścieków do 
wód lub do ziemi podmiot ponosi opłaty podwyższone. 
 
Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat - zgodnie z art. 296 ustawy Prawo ochrony 
środowiska – jest wprowadzanie: 

 do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania 
pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie, 

 do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, 
jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wody,  
w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26°C, 

 do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków                      
i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l, 

 do wód lub ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb 
łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie 
przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód, 

 do wód lub do ziemi – wód odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych                 
niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana                           
jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów nie przekracza  
1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w jednym roku danego cyklu. 
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Opłaty ponosi się wyłącznie za bezpośrednie wprowadzenie ścieków do wód                                      
lub do ziemi.  Nie ponosi się opłat w przypadku podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (szamba), z których następuje odbiór ścieków na podstawie 
umowy cywilno-prawnej. 
 
Opłatę za wprowadzanie ścieków nalicza się w następujący sposób: 
 

 ustalenie ładunku substancji (brutto) zawartych w ściekach dla każdego rodzaju 
wskaźnika  

 
Łś = V x s/1000 [kg] 
 
V – ilość ścieków odprowadzonych w danym roku [m3] 
s – stężenie zanieczyszczeń wyrażone jako wskaźnik: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna suma 
chlorków i siarczanów [mg/dm3] 
 
Opłata = S x W x Łś 
 
w przypadku zakładów, które pobierają wodę i dysponują danymi dot. substancji zawartych 
w pobranej wodzie:  
 
Opłata = S x W x (Łś – Łw)  
 
gdzie: 
S – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji [zł/kg] 
W – współczynnik różnicujący zależny od rodzaju wprowadzanych ścieków 
Łś – ładunek substancji zawarty w ściekach [kg] 
Łw – ładunek substancji zawarty w pobranej wodzie [kg] 
 

 
 
 

Przykład naliczania opłaty za wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki 
 
Podmiot korzystający ze środowiska wprowadza ścieki socjalno-bytowe do rzeki Warty.  
W 2014 roku wprowadził 9000 m3 ścieków. Wskaźniki zanieczyszczeń BZT5 = 8 mg/dm3, 
ChZTCr = 15 mg/dm3, Zawiesina ogólna = 20 mg/dm3. Zakład posiada pozwolenie 
wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.  
Współczynniki różnicujące dla ścieków bytowych: BZT5 = 0,3; ChZTCr = 0,4  
 
Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach:  
BZT5                        9000 x 8 mg/dm3 /1000 = 72 kg 
ChZTCr                     9000 x 15 mg/dm3 /1000 = 135 kg 
Zawiesina ogólna      9000 x 20 mg/dm3 /1000 = 180 kg 
 
Naliczenie opłaty:    
  Opłata BZT5 = 72 kg x 4,24 zł/kg x 0,3 = 91,58 zł 
  Opłata ChZTCr =135 kg x 1,69 zł/kg x 0,4 = 91,26 zł 
  Opłata zawiesina ogólna = 180 kg x 0,52 zł/kg = 93,6 zł 
 
   Opłata za ścieki  wynosi 93,6 zł = 94 zł 
  (na podstawie wskaźnika powodującego opłatę najwyższą) 
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Przykład naliczania opłaty za wprowadzanie ścieków przemysłowych do 
jeziora  
 
Zakład wprowadza ścieki przemysłowe do jeziora, zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym. W 2015 roku wprowadził 3 700 m3 ścieków.  Wskaźniki zanieczyszczeń 
BZT5 =  32 mg/dm3, ChZTCr = 67mg/dm3, Zawiesina ogólna = 15 mg/dm3, Chlorki  
i siarczany = 23 mg/dm3,  Fenole lotne 7,5 mg/dm3 , Rtęć = 0,8 mg/dm3,  
Miedź = 2 mg/dm3 

 
Współczynniki różnicujące dla ścieków przemysłowych: BZT5 = 1; ChZTCr =1; zawiesina 
ogólna = 1 
 
Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach:  

◦ BZT5      3 700 x 32 mg/ dm3 /1000 = 118,5 kg 
◦ ChZTCr    3 700 x 67 mg/ dm3 /1000 = 247,9 kg 

◦ Zawiesina ogólna 3 700 x 15 mg/ dm3 /1000 = 55,5 kg 
◦ Chlorki i siarczany 3 700 x 23 mg/ dm3 /1000 = 85,1 kg 
◦ Fenole lotne  3 700 x 7,5 mg/ dm3 /1000 = 27,75 kg 
◦ Rtęć   3 700 x 0,8 mg/ dm3 /1000 = 2,96 kg 
◦ Miedź   3 700 x 2 mg/ dm3 /1000 = 7,4 kg 
 

Naliczenie opłaty:    
 Opłata BZT5 = 118,5 kg x 4,28 zł/kg x 1 = 507,18 zł 
 Opłata ChZTCr = 247,9 kg x 1,71 zł/kg x 1 = 423,91 zł 
 Opłata zawiesina ogólna = 55,5 kg x 0,52 zł/kg x 1= 28,86 zł 
 Opłata Chlorki i siarczany = 85,1 kg x 0,05 zł/kg =  4,26 zł 
 Opłata fenole lotne = 27,75 kg x 45,55 zł/kg = 1 264,01 zł 
 Opłata rtęć = 2,96 kg x 124,56 zł/kg = 368,70 zł 
 Opłata miedź = 7,4 kg x 124,56 zł/kg = 921,74 zł 
 
Opłata wynosi : 507,18 +1 264,01 + 368,7 + 921,74 = 3 061,63 zł  
W przypadku odprowadzania ścieków do jeziora opłatę mnożymy x2 
 
3 061,63 x 2 = 6 123,26 zł  = 6 123,00 zł całkowita opłata za ścieki przemysłowe 
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POBÓR WÓD PODZIEMNYCH  
I POWIERZCHNIOWYCH WÓD  ŚRÓDLĄDOWYCH  

 
 
 

Opłaty nalicza się za pobór wód podziemnych i powierzchniowych na potrzeby 
działalności gospodarczej  niezależnie od ilości pobranej wody. 
 
 
Wysokość opłaty za pobór wód zależy od : 

 ilości pobranej wody z danego ujęcia (w danym półroczu), 
 celu zużycia wody, 
 procesu uzdatniania, jakiemu poddawana jest pobrana woda. 

 
 
Do wyliczenia opłaty z tytułu poboru wód stosujemy:  

 odpowiednie jednostkowe stawki opłat obowiązujące w danym roku rozliczeniowym, 
 współczynniki różnicujące zależne od jakości ujmowanej wody określonej sposobem 

uzdatniania (wody podziemne i powierzchniowe). 
 
 
 

Współczynniki dla wody podziemnej: 
 2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega 

wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania 
niewymienionym poniżej, 

 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. 
 
 
 

 
Współczynniki dla wody powierzchniowej: 

 2,8 - jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania, 
 przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz 

usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków 
wspomagających, 

 przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych 
powyżej oraz poniżej, 

 2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą 
urządzeń filtracyjnych 

 1,0 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy 
stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych 

 0,6 - przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na 
węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami. 

 
Jeżeli do uzdatniania tej samej (tzn. cała ilość pobrana jest uzdatniana) wody podziemnej                        
lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania, to przy 
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ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest 
najniższy. 
 

 współczynniki różnicujące zależne od części obszaru kraju oraz dostępności 
zasobów wody (wody powierzchniowe); 
Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części 
obszarów kraju określone jako obszary działania regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej  
( w Poznaniu – 1,1; we Wrocławiu -  1,2;  w Gdańsku – 1; w Gliwicach – 1,2;  
w Krakowie – 1,2; w Szczecinie – 1; w Warszawie : na terenie województw – 
łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – 1,1; na 
pozostałym obszarze 1). 

 
 

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na pobór wód podmiot ponosi opłaty 
podwyższone. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na pobór wód powierzchniowych  
lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5m3 na dobę, (jeżeli podmiot pobiera oba 
rodzaje wód to łączna ich ilość nie może przekraczać 5m3/d) - ustawa z dnia 18 lipca  
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). 
 
 

Zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat za pobór wód -zgodnie z art. 294 ustawy Prawo 
ochrony środowiska – jest pobór: 

 dokonywany na potrzeby przerzutów wody, 
 na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co 

najmniej nie gorszej jakości, 
 powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub 

elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, 
pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód 
pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem, 

 na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących 
energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej 
ilości wody co najmniej nie gorszej jakości, 

 na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań 
sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej, 

 na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod 
warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne  
z pozwoleniem, 

 na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów 
leśnych, 

  pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych  
i zakładów górniczych, 

 na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. 
 

 
 
Nie ponosi się opłat za pobór wód w przypadku podłączenia do sieci 
wodociągowej. 
 
Opłatę za pobór wody ustala się w następujący sposób: 
 

Ilość pobranej wody (m3) x współczynnik różnicujący (sposób uzdatniania wody) x 
jednostkowa stawka opłaty (zł/m3) 
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Przykład naliczania opłaty za pobór wód powierzchniowych 
 
Firma, mająca siedzibę w Poznaniu, w 2015 r. pobrała 12 000 m3 wody 
powierzchniowej na cele socjalno-bytowe. Pobraną wodę poddano cedzeniu na sitach 
(2,8) oraz utlenianiu ozonem (0,6). Firma nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. 

 
jednostkowa stawka na rok 2015  = 0,04 zł/ m3 
współ. różnicujący: cedzenie na sitach – 2,8; utlenianie ozonem – 0,6 
RZGW Poznań –  1,1  

 
Opłata: 

 
12 000 x 0,6 x 0,04 x 1,1 = 316,80 zł 

 
Z uwagi na brak pozwolenia opłata podwyższona o 500% 
 

316,80 x 6 = 1 900,80 = 1 901,00 zł 
 

Przykład naliczania opłaty za pobór wód podziemnych 
 

Spółka zużyła 8 000 m3 wody podziemnej w 2015 roku na potrzeby związane  
z farmaceutyką.  Woda została poddana dezynfekcji oraz procesom odmanganiania. 
Podmiot nie posiada pozwolenia wodnoprawnego 

 
stawka jednostkowa wynosi w 2015 r. = 0,097 zł/ m3 
współ. różnicujący: dezynfekcja – 2,  odmanganianie – 1 

 
Opłata:  8 000 x 0,097 x 1 = 776,00 zł 

 
Z uwagi na brak pozwolenia na pobór wód podziemnych opłata jest zwiększona  
o 500% 

776,00 zł x 6 = 4 656,00 zł 
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SKŁADOWANIE ODPADÓW 
 
Opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów ponosi: 
 

 zarządzający składowiskiem odpadów, 
 posiadacze odpadów, którzy gospodarują odpadami bez stosownego zezwolenia, 
 podmioty przekazujące odpady jednostkom nie posiadającym wymaganych zezwoleń. 

 

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów,  
a w przypadku opłat podwyższonych również od czasu składowania tych odpadów. 
 

Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za 
korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty 
jest najwyższa. Powyższe reguły nie obowiązują w odniesieniu do tych rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie obowiązujących 
przepisów (rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 
nieselektywny - Dz. U. z 2015 r. poz. 110). 
 
Opłaty podwyższone za składowanie odpadów - zgodnie z  art. 293. ustawy Prawo 
ochrony środowiska  - ponosi się:  

 za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi  
opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie 
odpadów na składowisku za każdą dobę składowania, 

 magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce 
magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji 
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, 

 za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot 
korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej 
stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania, 

 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 umieszczenie odpadów na składowisku za każdą 
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 podwyższoną w wysokości 100-krotnej 
jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 

 
Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na 
składowisku. 
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Opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku oblicza się według wzoru: 
 
 

Opłata = M x S 
 
M – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku 
S – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na składowisku 
 
 
 
Opłatę podwyższoną za składowanie odpadów na składowisku bez decyzji 
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska/magazynowanie odpadów 
bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów/składowanie 
odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym nalicza się według 
następującego wzoru:  
 
 

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 
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EkoPłatnik 
 

Aplikacja EkoPłatnik służy do sporządzenia wykazów zawierających informacje i dane  
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.  
Program ten pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się podmiotom z obowiązku 
prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym 
uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.  
 
Z aplikacji EkoPłatnik można korzystać nieodpłatnie za pośrednictwem strony 
internetowej www.umww.pl. (zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE 
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA) – https://ekoplatnik.umww.pl  

 
EkoPłatnik umożliwia:  

 wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu 
danych,  

 wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,  

 wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umww.pl/
https://ekoplatnik.umww.pl/
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OPŁATA PRODUKTOWA 
OPAKOWANIA I PRODUKTY W OPAKOWANIACH 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.). 
 

Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy: 
 wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach, 
 dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący produkty  

w opakowaniach lub odpady opakowaniowe, 
 dystrybuujący produkty w opakowaniach - których rodzaje określone zostały  

w załączniku nr 1 do ustawy, 

 prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych. 
 

Przedsiębiorcy niepodlegający przepisom ustawy: 
 eksportujący, bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów  

w opakowaniach lub opakowań bez produktów, które w tym samym roku 
kalendarzowym zostały wprowadzone na rynek krajowy w drodze importu  
lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, 

 wytwarzający/wprowadzający produkty w opakowaniach działający na zlecenie 
przedsiębiorcy, którego znak towarowy widnieje na opakowaniu produktu bądź 
produkcie, 

 prowadzący jednostkę/jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej  
do 500m2, sprzedający produkty tam pakowane, 

 prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni  
do 5000m2, sprzedający produkty tam pakowane, 

 wprowadzający produkty, których opakowania mają bezpośredni kontakt z produktami 
leczniczymi w myśl przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. 
 

Wprowadzenie do obrotu opakowania/produktu w opakowaniu następuje w dniu: 
 wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na rynek, 
 przywozu na terytorium kraju, 

 wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie. 

Opakowanie lub produkt w opakowaniu uważa się za wprowadzone do obrotu 
tylko raz. 

 

Obowiązki przedsiębiorców: 
 zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju 

jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty, 

 sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania  
o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie  
do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy,  

 prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. 
 

SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW: 
 samodzielnie 

 za pośrednictwem organizacji odzysku 
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Realizacja obowiązków samodzielnie: 
 
1. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu: 

 określone w załączniku nr 1 do ustawy w przypadku poddawania 

odzyskowi/recyklingowi wyłącznie odpadów opakowaniowych wytworzonych 

przez siebie, 

 w wysokości 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań  

w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi odpadów opakowaniowych 

zebranych od innych posiadaczy odpadów.  

2. Obliczanie osiągniętych poziomów: 

 w przypadku kontynuacji działalności - w stosunku do masy opakowań wprowadzonych  
do obrotu w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie, 

 w przypadku rozpoczęcia działalności - w stosunku do masy opakowań wprowadzonych  

do obrotu w tym samym roku kalendarzowym,  którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Udokumentowanie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odbywa się wyłącznie  
za pomocą:  

 dokumentów potwierdzających odzysk, a w szczególności dokumentów 

potwierdzających recykling (DPO/DPR),  

 dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę 

odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku (EDPO/EDPR). 

Dokumenty te wystawiane są na wniosek wprowadzającego produkty  
w opakowaniach przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces 
odzysku odpadów opakowaniowych, bądź eksportującego /dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich 
odzyskowi/recyklingowi. 
W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w terminie  
30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 
przekazane do odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych 
dokumentów. 

 
 
Dokumenty wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku w trzech 
egzemplarzach: 
 dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

 dla prowadzącego odzysk/recykling bądź eksportującego/dokonującego 

wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

 dla marszałka województwa. 

 
4. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu konieczne jest 

obliczenie opłaty produktowej za:  

 recykling, 

 recykling dla wszystkich opakowań razem, 

 odzysk dla wszystkich opakowań razem. 
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Sposób obliczenia opłaty produktowej - opakowania 

 
OP = M x S x [(P wym. – P uzysk. ) : 100%] 

gdzie: 

OP   — wysokość należnej opłaty produktowej [zł], 

M   — masa opakowań wprowadzonych na rynek [kg], 

S   — stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg]. 

Pwym.    — wymagany poziom odzysku lub recyklingu [%], 

Puzysk.  — osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych 

obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy 

lub ilości wprowadzonych na rynek produktów [%]. 

 

 

Uwaga: jeżeli (P wym. – P uzysk. ) ma wartość ujemną, jako należną 
opłatę produktową wpisuje się wartość „0” 

 

 
Stawki opłaty produktowej oraz docelowe  

poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 

RODZAJ 
OPAKOWANIA 

Jednostkowa stawka 
obowiązująca od 

2015 r. 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 

1972) 

Docelowe poziomy [%] 

odzysku recyklingu 

Opakowania razem - 61 56 

Tworzywa sztuczne 2,70 zł/kg - 23,5 

Aluminium 1,40 zł/kg - 51 

Stal, w tym blacha 
stalowa 

0,80 zł/kg 
- 51 

Papier i tektura 0,70 zł/kg - 61 

Szkło 0,30 zł/kg - 61 

Drewno 0,30 zł/kg - 16 

Wielomateriałowe 1,70 zł/kg 
- wg rodzaju 

materiału 
przeważającego 

Pozostałe 1,00 zł/kg - - 
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Przykład naliczenia opłaty produktowej 
 
Przedsiębiorca w roku 2015 wprowadził na rynek krajowy 2000 kg opakowań  
z tworzyw sztucznych, natomiast w roku 2014 – 2300 kg opakowań z tworzyw sztucznych.  
Poddając procesowi przetwarzania 575 kg wytworzonych przez siebie odpadów 
opakowaniowych, osiągnął 25% poziom odzysku i recyklingu w stosunku do masy opakowań 
wprowadzonych w roku 2014. 
 stawka opłaty produktowej – tworzywa sztuczne - 2,70 zł/kg;  
 poziom recyklingu – tworzywa sztuczne – 23,5%;  
 poziom recyklingu dla opakowań razem – 56%; 
 poziom odzysku dla opakowań razem – 61%; 

OP rec. = 2300kg x 2,70 zł x [(23,5-25):100%]   
OP rec. = 2300 x 2,70 x 0    
OP rec. = 0 zł  
  
OP odz. = 2300kg x 2,70 zł x [(61-25):100%] 
OP odz. = 2300 x 2,70 x 0,36  
OP odz. = 2 235,60 zł   
  
OP rec. razem = 2300kg x 2,70 zł [(56-25):100%]  
OP rec. razem = 2300 x 2,70 x 0,31 
OP rec. razem = 1 925,10 zł  
 
Łączna opłata produktowa = 4 160,70 zł ≈ 4 161 zł 

 
Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku 

 konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 
 przejęcie przez organizację obowiązku odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczości  

w zakresie opłaty produktowej; 
 w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, obowiązki 

ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych 
przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia tego roku. 

 

Wprowadzanie na rynek opakowań po środkach niebezpiecznych, środkach 
ochrony roślin oraz wielomateriałowych 
 

 obowiązek zorganizowania systemu zbierania, zapewnienia odzysku w tym recyklingu 
odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak wprowadzone do obrotu; 

 wprowadzający opakowania wielomateriałowe i/lub po środkach ochrony roślin 
obowiązany jest do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego 
jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz odebrania na własny koszt odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych / po środkach ochrony roślin; 

 wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie  
ww. czynności posiadaczowi odpadów. 

Powyższe obowiązki można realizować samodzielnie, bądź za pośrednictwem 
organizacji samorządu gospodarczego. Organizacja taka zawiera porozumienie z 
marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z 
opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych w tym po 
środkach ochrony roślin. 
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Pomoc de minimis 
 
 ulga dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie  

< 1Mg w danym roku kalendarzowym; 

 nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania; 
 opłata produktowa naliczana z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50zł/kg bez 

względu na rodzaj opakowania; 

 należna oplata produktowa pokrywana jest z puli pomocy de minimis przysługującej 
każdemu przedsiębiorcy; 

 warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedłożenie formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2010 r. nr 53,  
poz. 311 ze zm.) oraz ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał 
przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch  
lat poprzedzających - w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca; 

 korzystanie z pomocy de minimis od roku 2015 nie jest obowiązkowe. 
 

UWAGA: W przypadku korzystania z pomocy de minimis nie wpłaca się 
obliczonej opłaty produktowej  
 
 

Kampanie edukacyjne 
Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek realizowania kampanii 
edukacyjnych. Przedmiotowy obowiązek można realizować:  

 samodzielnie: 
 przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub 

 przekazując na rachunek NFOŚiGW  

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu  
w poprzednim roku kalendarzowym. 

 za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy). 
 
 

 

Ewidencja i zawiadomienie 
 
Każdy wprowadzający obowiązany jest do: 
 prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie opakowań, 

wprowadzonych do obrotu wraz z produktami oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje; 

 zawiadomienia marszałka województwa o fakcie: 

 rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu produktów  

w opakowaniach  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, 

 zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek produktów  

w opakowaniach w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności, 

 zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu,  

 zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu  

(samodzielnie/organizacja odzysku). 
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Decyzja administracyjna 
 
 w przypadku nie wniesienia opłaty produktowej lub wniesienia opłaty niższej  

od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości  
z tytułu opłaty produktowej, 

 w przypadku nie wykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze 
decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 
niewniesionej opłaty produktowej. 
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SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI OPAKOWANIAMI 

 
 
 
 

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą: 
 
 producentów opakowań - sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań  

(tabela 1), 

 importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań  
- sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy (tabela 2), 

 eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub 
produktów w opakowaniach - sprawozdanie o masie wywiezionych zagranicę 
opakowań (tabela 3). 

 
Ww. informacje należy przedłożyć zgodnie ze wzorem rocznego 
sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach  
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi – rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza za rok 
2015 i 2016 – w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy. 
 
 
 

Do roku 2014 włącznie obowiązywały sprawozdania OPAK-1,  
OPAK-2 i OPAK-3. 
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OPŁATA PRODUKTOWA - PRODUKTY (OPONY, OLEJE, PREPARATY 

SMAROWE) 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców  
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1413) 
 

 
Przepisom ustawy podlegają przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju 
(również w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia): 
 
 produkty, których rodzaje określa załącznik nr  4a do ustawy (opony, oleje, preparaty 

smarowe); 

 towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, oleje,  

preparaty smarowe. 

 
 
 

Obowiązki przedsiębiorców: 
 

1. Zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady 
powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju: 

 
- przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku/recyklingu nie uwzględnia się masy 

produktów wprowadzonych w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, które 

zostały wywiezione z terytorium kraju w tym samym roku kalendarzowym. 

 
2. Potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie 

dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk oraz recykling DPO/DPR,  
(trzeci egzemplarz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska). 

 
W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w terminie 30 dni  

od upływu kwartału, w którym odpady poużytkowe zostały przekazane do 

odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych dokumentów. 

3. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie produktów,  
wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego dotyczą informacje. 

 

4. Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1  
o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej  
w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy; 

 
Sposób realizacji powyższych obowiązków: 

 samodzielnie; 

 za pośrednictwem organizacji odzysku. 
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Realizacja obowiązków samodzielnie 
 

1. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu: 
 

Załącznik nr 4a ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1413) 

2. Obliczanie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu: 
 

 w przypadku kontynuacji działalności w stosunku do masy produktów wprowadzonych  
do obrotu w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie, 

 w przypadku rozpoczęcia działalności w stosunku do masy produktów wprowadzonych  
do obrotu w roku, którego dotyczy sprawozdanie. 
 

3. Potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie 
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling DPO/DPR, (trzeci egzemplarz 
dokumentu przekazywany do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska); 

 
Dokumenty DPO/DPR wystawiane są przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk lub 

recykling na wniosek wprowadzającego produkty na rynek krajowy. 

4. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu konieczne jest 
obliczenie opłaty produktowej za:  

 odzysk; 

 recykling. 

 
 

SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ – PRODUKTY 
 

OP = M x S x [(P wym. – P uzysk. ) : 100%] 
gdzie: 
OP     — wysokość należnej opłaty produktowej [zł]; 
M    — masa produktów wprowadzonych na rynek [kg]; 
S     — stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg]; 
P wym.   — wymagany poziom odzysku lub recyklingu [%]; 
P uzysk. — osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych 
obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy 
lub ilości wprowadzonych na rynek produktów [%] 

Jeżeli (P wym. – P uzysk. ) ma wartość ujemną, jako należną  
opłatę produktową wpisuje się wartość „0” 

 
 

UWAGA: nie wnosimy opłaty produktowej, której łączna wysokość nie 
przekracza 100zł !!! 

(nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania) 

Stawki opłaty produktowej oraz poziomy odzysku i recyklingu  
odpadów powstałych z produktów 
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RODZAJ PRODUKTÓW 

Jednostkowa 
stawka 

obowiązująca od  
2015 r. 

(Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1968) 

Docelowe poziomy 
[%] 

odzysku recyklingu 

Oleje smarowe otrzymane z ropy 

naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, z 

wyłączeniem: 

Oleje smarowe do przeprowadzania 
przemian chemicznych innych niż proces 

specyficzny 
Parafina ciekła 

Mieszanki olejowe do obróbki metali,  

oleje zapobiegające przyleganiu do form, 
oleje antykorozyjne 

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe 
oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji 

olejów smarowych lub preparatów 
smarowych 

2,10 zł/kg 
 

50 
 

35 
 

Preparaty smarowe, dodatki, środki 

zapobiegające zamarzaniu, 

z wyłączeniem: 
Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów 

mineralnych i produkty podobne 
Środki zapobiegające zamarzaniu 

i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  
w rodzaju stosowanych w samochodach 

osobowych 

2,20 zł/kg 
 

75 
 

15 
 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  
w rodzaju stosowanych w motocyklach  

i rowerach 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  

w rodzaju stosowanych w autobusach, 
samochodach ciężarowych i samolotach 

Opony pneumatyczne bieżnikowane z 

gumy 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe,  
w rodzaju stosowanych w urządzeniach  

i maszynach rolniczych, pozostałe nowe 
opony pneumatyczne z gumy 

Opony pneumatyczne, używane 4,20 zł/kg 75 15 
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Przykład naliczenia opłaty produktowej – produkty 
 
Przedsiębiorstwo jednorazowo sprowadziło z zagranicy nowe motocykle. W roku 
2015 wprowadziło produkty w postaci opon pneumatycznych z gumy w rodzaju 
stosowanych w motocyklach i rowerach w ilości 672 kg. 
Przedsiębiorstwo nie wykonywało obowiązku odzysku/recyklingu. 

 stawka opłaty produktowej – 2,20zł/kg; 

 poziom recyklingu – 15%; 

 poziom odzysku – 75%; 

OP rec. = 672 kg x 2,20zł x [(15-0):100%] 
OP rec. = 672 x 2,20 x 0,15 
OP rec. = 221,76 zł 
OP odz. = 672 kg x 2,20 zł[(75-0):100%] 
OP odz. = 672 x 2,20 x 0,75 
OP odz. = 1108,80 zł 
Łączna opłata produktowa = 1330,56 zł ≈ 1331 zł 
 

Do opłaty produktowej dotyczącej opon pneumatycznych  
należy doliczyć opłatę za oleje – jeżeli występują. 

    
 
 

Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku 
 
 konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 
 przejęcie przez organizację obowiązku odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczości  

w zakresie opłaty produktowej; 

 w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, obowiązki 
ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych 
przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia tego roku. 

 
 

Ewidencja i zawiadomienie  
 
Każdy wprowadzający obowiązany jest do: 
 
 prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie produktów, 

wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca 

roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje; 

 

 zawiadomienia marszałka województwa o fakcie: 

 rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu produktów w terminie 30 dni 

od dnia rozpoczęcia działalności, 

 zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek produktów  

w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności, 

 zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu,  

 zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu (samodzielnie/za 

pośrednictwem organizacji odzysku). 
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BATERIE I AKUMULATORY 
 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.) 
 
Głównym celem ustawy jest minimalizacja ujemnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów 
na środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości 
środowiska. 
Przepisy ww. ustawy stosuje się do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych  
do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu 
użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową 
urządzenia lub dodatek do innych produktów, odnoszą się również do odpadów 
powstałych z baterii i akumulatorów, w tym regulują zasady zbierania, przetwarzania, 
recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. 
 
 
 
Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy: 
 
 wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory; 
 dystrybuujący baterie, akumulatory lub sprzęt; 
 zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu  lub unieszkodliwiania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów; 
 użytkujący baterie lub akumulatory. 

 

 

1. Obowiązki wprowadzających baterie/akumulatory samochodowe 
 

 uzyskanie numeru rejestrowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed 
rozpoczęciem działalności; 

 prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych 
baterii/akumulatorów i przechowywania jej przez okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego ona dotyczy; 

 zawarcie umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;  
 obowiązek odebrania (na własny koszt) od sprzedawcy hurtowego/detalicznego, bądź 

odbiorcy końcowego, zużytych baterii/akumulatorów samochodowych i przekazania ich 
do przetwarzania i recyklingu.  
 

1.1. Wprowadzający baterie / akumulatory samochodowe mają obowiązek  
przedkładania:  

 sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; 

 sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;  

 wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, z których prowadzącym 

wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę.  

 
Termin składania sprawozdań - 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 
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2. Obowiązki wprowadzających baterie/akumulatory przenośne: 
 

 uzyskanie numeru rejestrowego GIOŚ; 
 prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych 

baterii/akumulatorów i przechowywania jej przez okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, którego ona dotyczy; 

 zawarcie umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;  
 zawarcie umowy ze zbierającym zużyte baterie/akumulatory w celu osiągnięcia 

wymaganych poziomów zbierania. 
 

2.1. Wprowadzający baterie / akumulatory przenośne mają obowiązek  
przedkładania: 

 

 sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; 
 sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;  
 wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, z których prowadzącym 

wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę; 
 sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii/akumulatorów 

przenośnych; 

 sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia 

wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych. 
 

Termin składania sprawozdań - 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

 
3. Publiczne kampanie edukacyjne 

Wszyscy wprowadzający baterie/akumulatory na rynek krajowy mają obowiązek 
finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. 
 
Wysokość środków, które należy przeznaczyć na kampanie edukacyjne oblicza się wg 

poniższego wzoru: 

   Ke = masa BiA (kg)   x   stawka (0,03 zł/kg) 
 
gdzie: 
 
Ke – wysokość środków na kampanie edukacyjne;  
Masa BiA  – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku 
sprawozdawczym;  
Stawka  – stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 0,03 zł/kg.  
 

 W przypadku, gdy  obliczona wysokość środków na kampanie edukacyjne nie przekroczy  
10zł, wprowadzający nie ma obowiązku ich prowadzenia. Nie zwalnia to z obowiązku 
przedłożenia stosownego sprawozdania. 

 
Powyższy obowiązek można realizować: 
 samodzielnie – finansując publiczne kampanie edukacyjne do 1 marca za rok poprzedni 

(np. druk ulotek, plakatów, reklam w środkach masowego przekazu) lub  
przekazując stosowną kwotę na rachunek UMWW – do 15 marca za rok poprzedni; 

 istnieje możliwość scedowania wykonywania obowiązku realizacji publicznych kampanii 
edukacyjnych na podmiot pośredniczący. 
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4. Opłatę produktową za nieosiągnięcie poziomów zbierania oblicza się wg 
poniższego wzoru: 

 

OP = S x (M wym. – M zebr.) 
 
 

gdzie: 
OP      — wysokość należnej opłaty produktowej [zł]; 
S         — stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg];  
Wysokość stawki opłaty produktowej dla baterii i akumulatorów wynosi 9 zł/kg 

M wym. — masa zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać aby osiągnąć 
wymagany poziom zbierania [kg]; 
M zebr.  — masa zużytych baterii/akumulatorów przenośnych zebrana w danym roku 
kalendarzowym [kg]. 

 
Masa zużytych baterii/akumulatorów przenośnych,  jaką należy zebrać, aby 
osiągnąć wymagany poziom zbierania obliczana jest jako iloczyn średniej masy 
baterii/akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym 
oraz dwóch latach poprzednich i wymaganego poziomu zbierania określonego 
rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Z 2009 r. Nr 215, poz. 1671). 
 
 
5. Zwolnienie - pomoc de minimis  

 

Wprowadzających baterie i akumulatory, którzy w danym roku kalendarzowym 
wprowadzili do obrotu:  
 
 baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie ≤ 1 kg lub 

 baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe  

o łącznej masie ≤ 100 kg, 

 
nie dotyczą przepisy ustawy w zakresie: 
 

 osiągania wymaganych poziomów zbierania; 

 opłaty produktowej; 

 organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania; 

 zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory; 

 zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów; 

 składania wykazu zakładów przetwarzania. 

 
Zwolnienie to, ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi 
województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311  
ze zm.) oraz ewentualne zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca  
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających. 
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6. Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów samochodowych 
i przemysłowych 

 
 obowiązek przyjęcia zużytych baterii/akumulatorów samochodowych od użytkownika 

końcowego nie będącego przedsiębiorcą; 

 obowiązek pobierania opłaty depozytowej (30zł - b/a samochodowy) w przypadku,  

gdy kupujący przy zakupie nie przekaże zużytych baterii lub akumulatorów; 

 obowiązek przyjęcia zużytych baterii/akumulatorów samochodowych oraz zwrotu opłaty 

depozytowej w terminie 30 dni od dnia jej pobrania; 

 potwierdzenie pobrania/zwrotu opłaty depozytowej na odpowiednim formularzu  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 878) i przechowywanie tych dokumentów przez okres 5 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 

 

6.1. Obowiązki sprawozdawcze: 
 
W terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty 

depozytowej sprzedawca detaliczny ma obowiązek: 

 przekazania nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek urzędu marszałkowskiego 

właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; 

 sporządzenia i przedłożenia sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej  

i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. 

7. Obowiązki zbierających  baterie i akumulatory 
 

 odebranie zużytych baterii/akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce 

odbioru, z którym ma zawartą umowę i przekazania ich prowadzącemu zakład 

przetwarzania; 

 prowadzenie ewidencji o masie zużytych baterii/akumulatorów przenośnych  

i przechowywanie jej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy; 

 sporządzenie i przedłożenie sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii  

i akumulatorów przenośnych w terminie do 15 marca za rok poprzedni. 

 

8. Obowiązki prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii / 
akumulatorów 
 

Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania 

zawierającego informacje o: 

 rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, 

 rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii/akumulatorów, 

 osiągniętych poziomach recyklingu. 
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9. Miejsca odbioru zużytych baterii / akumulatorów 

Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek przekazania zużytych baterii/akumulatorów 
przenośnych podmiotowi zbierającemu odpady tego rodzaju a przede wszystkim do miejsc 
odbioru. 
Miejscami tymi mogą być: szkoły, placówki oświatowe, itp., które mogą zbierać zużyte 
baterie/akumulatory na podstawie umowy zawartej ze zbierającym (brak obowiązku 
posiadania stosownych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz prowadzenia 
ewidencji odpadów). 
 
Do nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii/akumulatorów są zobowiązani: 
 
 punkty handlowe o powierzchni > 25m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna 

baterii/akumulatorów przenośnych; 

 obiekty handlowe i sprzedawcy hurtowi; 

 punkty serwisowe. 

 
10. Obowiązki podmiotu zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory  

oraz prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów: 
 

 wydawanie wprowadzającemu baterie i akumulatory lub podmiotowi pośredniczącemu,  

z którymi ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego za poprzedni rok 

kalendarzowy, zaświadczenia odpowiednio o zebranych zużytych bateriach przenośnych 

lub zużytych akumulatorach przenośnych bądź o przetworzonych zużytych bateriach lub 

zużytych akumulatorach (zaświadczenia wydawane są w 3 egzemplarzach: 1 – dla 

wprowadzającego lub pośredniczącego, 2 – dla marszałka województwa, 3 – dla 

zbierającego / prowadzącego zakład przetwarzania); 

 istnieje możliwość sporządzenia zbiorczego zaświadczenia w przypadku podmiotu 

pośredniczącego, realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego 

wprowadzającego; 

 prowadzenie dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń; 

 sporządzenie sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających,  

z którymi ma zawartą umowę, zgodnie ze wzorem określonym w Dzienniku  Ustaw z 

2015 r. poz. 1329 - dotyczy zbierającego, który przekazuje zużyte baterie i 

akumulatory  bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania. 

 
11.  Obowiązki podmiotu pośredniczącego: 
 
 uzyskanie przed rozpoczęciem działalności wpisu do rejestru, o którym mowa  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego  

z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001; 

 wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie i akumulatory (łącznie z realizacją 

publicznych kampanii edukacyjnych) na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (5-letni obowiązek przechowywania dokumentów). 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH  
I KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH  

 
W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W związku z tym utraciła moc ustawa z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).  
Jednak zgodnie z przepisami przejściowymi część regulacji dotychczasowej ustawy 
pozostawiono   w mocy. 
Podmioty zobowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań                     
w zakresie gospodarki odpadami przesyłają wszystkie sprawozdania                                    
za lata 2012 - 2016 na dotychczasowych zasadach. 
 
 

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów  
z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju 
odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu. 

 
 

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do: 
 sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów,  

o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

 sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach 
ściekowych. 

 

Posiadacz odpadów, prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów 
ściekowych są obowiązani sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach  
i ilościach odpadów oraz przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu  
na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w  terminie  
do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 
ustawy o odpadach - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). 
 

Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania  
i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:  

 za lata: 2012-2016 – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.                      
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania                            
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674) ;  

 

Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych 
wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy, które go 
dotyczą. 
Jeżeli w danym roku sprawozdawczym nie prowadzono wytwarzania, zbierania, 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy przesłać stosowną informację. 
 

Korekta sprawozdania: 
 

Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez 
posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa  
w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty 
skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego 
zestawienia danych. 
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Za niezłożenie lub przedłożenie zbiorczych zestawień danych o odpadach po ustawowym 
terminie za lata 2012-2014 administracyjną karę pieniężną w drodze decyzji wymierza 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ rodzaj sankcji za niezłożenie sprawozdania.  
 

W przypadku, gdy posiadacz odpadów nie realizuje powyższego obowiązku dotyczącego 
2015 roku – podlega karze grzywny o której mowa w art. 180 a ustawy o odpadach z dnia                                 
14 grudnia 2012  r. 
 

 

Obowiązek ewidencji: 
 

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach, powinien prowadzić 
ewidencję powstających odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej 
odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2014 r., poz. 
1973). Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat. 
 

 
Ewidencja uproszczona: 

 

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach - uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty 
przekazania odpadów mogą prowadzić: 
 

 mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: 
- wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, 
- wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,  
w ilości do 5 Mg (ton) rocznie. 

 transportujący odpady prowadzący wyłącznie usługę transportu odpadów 
 władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane  

w celach odzysku (np. w rolnictwie przy uprawie roślin). 

 
Ewidencja uproszczona odpadów prowadzona jest z zastosowaniem wyłącznie 
karty przekazania odpadu. Nie zwalnia to przedsiębiorcy od sporządzenia 
zbiorczego zestawienia danych o odpadach, za wyjątkiem transportującego 
odpady, ponieważ nie jest posiadaczem odpadów. 

 
Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy: 

 
 wytwórców odpadów komunalnych, 
 wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te 

zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 

 osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które 
wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z art. 27 ust.8 ustawy o odpadach  
z 2012 r. 

 podmiotów o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 - prowadzących działalność inną niż 
działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady 
opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym 
zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów 
konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach 
oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność  
w zakresie zbierania odpadów). 
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Od 1 stycznia 2015 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących 
dokumentów ewidencji odpadów: 

 karty ewidencji odpadów – służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów                                 
w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów poddawanych odzyskowi lub 
unieszkodliwianiu  
oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów; 

 karty przekazania odpadu – wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym 
podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez 
transportującego odpad oraz przyjmującego odpad; 

 karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – w przypadku sprzedawcy odpadów                
i pośrednika w obrocie odpadami, niebędącymi posiadaczami odpadów. 

 

W szczególnych sytuacjach: 
 

 karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko  
w oczyszczalniach ścieków; 

 karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – prowadzą  
tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu; 

 karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy tylko stacji 
demontażu   oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów. 

 
 

Sposób klasyfikowania odpadów wraz z katalogiem odpadów określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 
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Przykład wypełniania zbiorczego zestawienia danych o odpadach: 
 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1674); 
 

 
 

Tabelę B należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz  
sprątania, konserwacji i napraw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów

12) 

 
Dane dotyczące ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również                      
w działach 2 i 5 w załączniku  nr 1. 
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Dział 4.Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów 

 

 

 
W przypadku wypełnienia Działu 5 Tabeli A należy sporządzić odpowiednio – dział 7 lub dział 8 lub             

dział 10. 

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów 
poza instalacjami  i urządzeniami (Dz. U. 2015 r., poz. 796) określa rodzaje odpadów oraz 
warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12. Zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem należy wypełnić dział 5 Tabela B – zbiorczego zestawienia danych  
o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami  
i urządzeniami. 

Przykłady rodzajów odpadów, które można poddawać odzyskowi poza 
instalacjami i urządzeniami: 

10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 

17 01 02 - Gruz ceglany  

ex 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07  

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie       

Lp. 

 

Kod odpadów
13) 

Zgodnie z katalogiem odpadów 

 

 

 

Rodzaj odpadów
13) 

Należy wykazać również odpady powstające 

podczas procesu odzysku lub 

unieszkodliwiania z Działu 7 oraz 

powstające w trakcie termicznego 

przekształcania z Działu 10 

 Masa wytworzonych odpadów [Mg]
14) 

Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż 

niebezpieczne, do trzech miejsc po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.  

 
 

         masa odpadów 
1Mg= 1 TONA= 1000 kg 

0,001 Mg = 1 kg 

0,010 Mg = 10 kg 

0,100 Mg = 100 kg 

sucha masa odpadów 
Szacunkową zawartość suchej masy 

odpadów należy podać dla odpadów 

uwodnionych , których rodzaje 

znajdują się  

w objaśnieniach do formularza. 

1. 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir ine niż 

wymienione w 03 01 04 

2,000  

2. 10 01 01 Zużle, popioły paleniskowe i pyły 

z kotłów 
3,000  

3. 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 0,020  

4. 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 7,000  

Lp. Kod odpadów
13) Rodzaj odpadów

13) Masa odpadów [Mg]
14)

 

masa odpadów sucha masa odpadów 

1. 16 01 17 Metale żelazne 0,356  

2. 16 01 19  Tworzywa sztuczne 24,000  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  
(Dz. U. 2016 r., poz. 93) określa listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka 
organizacyjna niebędące przedsiębiorcami, zwane dalej „podmiotami”, mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku.   
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem podmiot przekazujący odpady wypełnia dział 5 
Tabela C – zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów 
przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby. 
 

Przykłady odpadów, które można przekazać osobom fizycznym: 

Rodzaj odpadów  

02 01 03 - Odpadowa masa roślinna 

ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04 

10 01 01 - Żużle 

15 01 03 - Opakowania z drewna 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
 
 
 

 
Podmiot prowadzący stację demontażu pojazdów, powinien prowadzić kartę 
ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli przyjmuje pojazdy 
samochodowe zaliczające się do kategorii pojazdów: M1, N1 oraz L2e o masie do 
3,5 t.  
W pozostałych przypadkach należy wypełnić kartę ewidencji odpadów – dotyczy 
to podmiotu prowadzącego miejsce demontażu pojazdów,  jeżeli przyjmuje 
pojazdy samochodowe o masie powyżej 3,5 t zaliczające się  do kategorii innych 
niż M1, N1 oraz L2e. 

Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów 
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Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów 

Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów              

w instalacjach lub urządzeniach 

 
W przypadku wypełnienia tabeli A należy sporządzić odpowiednio – Dział 7, lub Dział 8, lub Dział 10. 

 

Lp. Kod odpadów
13) 

Rodzaj  

odpadów
13) 

Masa odpadów [Mg]
14)

 Proces 

unieszkodliwiania D
20)

 masa 

odpadów 
sucha masa 

odpadów 

      

      

      

Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  
 

WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA 

DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH. 

 

Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania 
komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 96  
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy podać następujące cel 
zastosowania komunalnych osadów ściekowych: 
1 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym 
jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. 
2 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin 
przeznaczonych do produkcji kompostu. 
3 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin 
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. 
4 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w 
tym gruntów na 
cele rolne.  
5 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane przy dostosowaniu gruntów 
do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 
 
W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 
1 do rozporządzenia. Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej 
oczyszczalni ścieków.  
Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć 
również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych o odpadach. 
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AZBEST 
 

 
 

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki,  

jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających 

azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) 

lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.  

 

 

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą: 
 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;  
 wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, posiadających wyroby zawierające  

azbest, których podmiot jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem. 

Ww. podmioty przedkładają Marszałkowi Województwa informacje o wyrobach zawierających 
azbest, zgodnie ze wzorem określonym w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 8 poz. 31.  
– do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa informacje   
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie  
dla środowiska (rejestr osób fizycznych posiadających azbest) do dnia 31 marca za 
poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, przedkładanych przez 
osoby fizyczne – wprowadza bezpośrednio do bazy azbestowej dostępnej pod adresem: 
 

www.bazaazbestowa.gov.pl 
 

Powyższa strona zawiera równocześnie szereg informacji nt. zagadnień związanych  
z usuwaniem azbestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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INFORMACJA DLA GMIN 
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - 

zgodnie z art. 9q ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250).  

Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do 31 marca 

roku następującego po roku, którego dotyczy -  zgodnie z art. 206 pkt 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2016 należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań  

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 

oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 934). 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz 

podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego 

rejestru. 

 Obowiązek przedkładania marszałkowi województwa powyższego rejestru wynika z 

treści art. 9c ust. 9 oraz ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250).  

 Wykaz podmiotów objętych ww. rejestrem działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych powinien być przekazywany do końca stycznia 

następnego roku po okresie objętym wykazem. 

 Szczegółowy sposób prowadzenia takiego rejestru oraz zakres informacji, które 

muszą być w nim zawarte, określa art. 9b ust. 4 powyższej ustawy. 

 
W rejestrze zamieszcza się: 

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 
- numer identyfikacji podatkowej NIP, 
- numer identyfikacyjny REGON , o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, 
- numer rejestrowy. 
 
Przesyłając pierwszy wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru 

działalności regulowanej należy przesłać stan wyjściowy. 
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ULGI DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA 

 

I.  STOSOWANIE ULG NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA                        
W ZAKRESIE  PONOSZENIA: 
 

 opłat za korzystanie ze środowiska,  
 opłat produktowych,  
 opłat produktowych za zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne. 

 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym 
marszałek województwa, na wniosek podatnika, w drodze decyzji, w odniesieniu do wyżej 
wymienionych opłat może: 

 odroczyć termin płatności należnej opłaty lub rozłożyć zapłatę na raty; 
 odroczyć lub rozłożyć na raty zaległą opłatę wraz z odsetkami za zwłokę; 
 umorzyć w całości lub w części zaległą opłatę, odsetki za zwłokę. 

  
Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek  o udzielenie ulgi powinien zawierać: 

 wskazanie osoby, od której pochodzi,  
 jej adres,   
 prośbę o udzielenie konkretnej ulgi, 
 wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, 

 podpis upoważnionej osoby. 
2. Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z 

zasadami rachunkowości (np. bilans,  rachunek zysków i strat oraz informację 
dodatkową lub PIT 37 itp.) – pozwalające zbadać rzeczywistą sytuację finansową 
wnioskodawcy.  

3. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką Strona otrzymała w roku, w którym ubiega 
się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (w przypadku przesłania kopii 
muszą być one, w myśl art. 76a § 1 i § 2 kpa potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez organ, który je wystawił albo przez notariusza) albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie. 

4. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia: 
a) Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. - w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 
2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo 

b) Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. – w sprawie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) 

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. 
6. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 17,00 zł – 

w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 
Wyżej wymienione opłaty skarbowe należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy: 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansów 
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych 

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
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Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
 

jednostki budżetowe i organizacje pożytku publicznego 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Dodatkowe wyjaśnienia: 

Udzielanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ulg z art. 67 a § 1 
Ordynacji podatkowej (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie 
opłaty czy też umorzenie odsetek od niej) zgodnie z art. 67b §1 Ordynacji 
podatkowej może: 
 
- nie stanowić pomocy publicznej, gdy działalność prowadzona przez podmiot nie 
spełnia przesłanek art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
(Dziennik Urzędowy C 83 z 30.3.2010) w którym za pomoc publiczną uznaje się 
przysporzenie w jakiejkolwiek formie, przyznawane przez państwo członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych, które zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji 
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. 
Zatem jeśli w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą powyższe przesłanki wówczas ulga 
udzielana jest z pominięciem przepisów o pomocy publicznej, na tzw. „zasadach 
ogólnych”, tj. ogranicza się do wykazania ważnego interesu podatnika lub interesu 
publicznego, 
 
- stanowić pomoc de minimis. Zasady udzielania pomocy de minimis określają 

m.in.: 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1). 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 9). 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L z 2014 r. Nr 190, 

str. 45). 

 Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana „jednemu przedsiębiorstwu”* nie może 

przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Wyjątek stanowią: 

podmioty gospodarcze działające w sektorze drogowego transportu towarów dla 

„jednego przedsiębiorstwa”* – próg pomocy de minimis wynosi 100 000 euro, 

przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji rolnej, dla „jednego 

przedsiębiorstwa”* – 15 000 euro oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze 

rybołówstwa, dla „jednego przedsiębiorstwa”* - 30 000 euro. 

* „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu powyższych rozporządzeń Komisji (UE). 

- stanowić pomoc publiczną przyznawaną po spełnieniu przez podmiot wielu 

wymogów wynikających z odrębnych przepisów, które regulują 
dopuszczalność takiej pomocy. 
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II.STOSOWANIE ULG NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA              

W ZAKRESIE ODRACZANIA TERMINU PŁATNOŚCI ORAZ ZMNIEJSZANIA                             

I UMARZANIA OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

III. 

 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska 
może złożyć wniosek do marszałka województwa o odroczenie terminu płatności opłaty 
podwyższonej jeżeli realizuje terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni 
usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych, w okresie nie dłuższym niż 5 lat 
od dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku 
uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w części w jakiej nie może podlegać 
odroczeniu. 

 Przedmiotowy wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu, w którym powinny 
być one uiszczone tj. do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia za II półrocze. 

 Od 1 stycznia 2013 r. wniosek musi zostać złożony do 31 marca następnego roku 
po roku, którego korzystanie ze środowiska dotyczy. 

 Odroczenie terminu płatności może dotyczyć części  albo całości opłaty, jednak 
najwyżej w części w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot 
korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną 
wymaganą decyzję. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres 
niezbędny do zrealizowania wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.  

 Jeżeli podmiot terminowo zrealizował przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia 
płatności, które usunęło przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych, marszałek 
województwa orzeka w drodze decyzji o: 
- zmniejszeniu odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych 
na realizację tego przedsięwzięcia,  
- umorzeniu odroczonych opłat, w przypadku gdy odroczeniu podlegały opłaty lub kary 
wymierzone w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania 
decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji 
określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone 
za przekroczenie warunków określonych w decyzji,  
- umorzeniu odroczonych opłat w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub 
do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsięwzięcia służącego realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

 W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą 
odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat, marszałek województwa 
orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat wraz z opłatą prolongacyjną, o której 
mowa w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa. 

 Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane 
w terminie, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia 
odroczonych opłat wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy - Ordynacja 
podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia. 

 Marszałek województwa może wydać decyzję, także przed upływem terminu 
odroczenia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie 
jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie 

ze środowiska (który, musi zostać złożony przed upływem terminu płatności danej 
opłaty) powinien zawierać: 

 wskazanie osoby, od której pochodzi,  
 jej adres,   
 podpis upoważnionej osoby, 
   wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności występuje 

strona, 
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 opis realizowanego przedsięwzięcia,wskazanie, jeżeli przedsięwzięcie jest ujęte  
w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, wraz z opisem 
przedsięwzięcia; 

 harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 

6 miesięcy. 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. 
3. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 17,00 zł – 

w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 
Wyżej wymienione opłaty skarbowe należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy: 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansów 
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych 

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań 
ING Bank Śląski S. A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 

 jednostki budżetowe i organizacje pożytku publicznego, 
 jednostki samorządu terytorialnego. 
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UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU  
I JEGO OCHRONIE 

 
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                     

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) organy 
administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego 
ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. 
 

 Informacje są udostępniane na pisemny wniosek, który powinien zawierać: 
- nazwę i adres wnioskodawcy, 
- sprecyzowanie żądanych informacji, 
- podpis wnioskodawcy. 
 

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania – 
telefonicznie lub w siedzibie Urzędu.  
 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego 
ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku.  
Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony                                
do 2 miesięcy.  
 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie 
informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub 
danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia  12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji 
o środowisku. (Dz. U. z 2010 r.   Nr 215, poz.1415).  
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ZAŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYWIĄZYWANIA SIĘ   

Z OBOWIĄZKÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA 
 

 Podmioty korzystające ze środowiska, które chcą otrzymać zaświadczenie                            
o wywiązywaniu się z obowiązków wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,  składają 
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek. 
Składając przedmiotowy wniosek można skorzystać ze wzorów dostępnych na stronie 
internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Link: www.umww.pl/ OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE 
ŚRODOWISKA. 
 

Za wydanie przedmiotowego zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości                      
17 zł. 
Numer rachunku bankowego: 

Urząd Miasta Poznania 
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych 

ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań 

PKO BP S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umww.pl/
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RACHUNKI BANKOWE  

DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 
 

PKO Bank Polski S.A.  
Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu,  

60-914 Poznań, Plac Wolności 3. 

 
 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

PKO BP S.A. O/POZNAŃ  29 1020 4027 0000 1502 1080 9731 

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – emisja; w przypadku, kiedy Płatnik 

reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia 
 

 opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

PKO BP S.A. O/POZNAŃ  29 1020 4027 0000 1502 1080 9731 

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – ścieki; w przypadku, kiedy Płatnik 

reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia 
 

  opłata za pobór wód  

PKO BP S.A. O/POZNAŃ  29 1020 4027 0000 1502 1080 9731 

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – woda; w przypadku, kiedy Płatnik 

reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia 
 

  opłata za składowanie odpadów  

PKO BP S.A. O/POZNAŃ  29 1020 4027 0000 1502 1080 9731 

W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – odpady; w przypadku, kiedy 

Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia 
 

opłata produktowa 
 PKO BP. S.A. 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749  
(za lata 2009-2013 oraz od roku 2014 dla produktów – opony i oleje) 
 

PKO BP S.A. 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549  

(od roku 2014 dla opakowań) 

 

W opisie przelewu proszę wskazać  REGON,  rodzaj i okres opłaty – opłata produktowa, 

dodatkowa opłata produktowa, środki na publiczne kampanie edukacyjne, opłata 

depozytowa; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę 

kosztów upomnienia 

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami 
pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty: 

E          –   opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza     
Ś          –   opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi     

W        –   opłata za pobór wód        

O         –   opłata za składowanie odpadów        
OP       –  opłata produktowa 

OD       –  opłata depozytowa    
DOP     –  dodatkowa opłata produktowa    

BiA       –  opłata produktowa za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów  

PKE      –  opłata za publiczne kampanie edukacyjne 
SK         –  opłata za substancje kontrolowane 
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USTAWY REGULUJĄCE ZAGADNIENIA 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 23 października 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) 

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 140 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń 
administracyjnych w gospodarce  
(Dz. U. 2012 r., poz. 1342) 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 250) 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 
404 ze zm.) 
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Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień związanych z obowiązkami podmiotów 
korzystających ze środowiska można uzyskać na stronie internetowej Departamentu 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, link: 
 
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-
zakresie-korzystania-ze-srodowiska 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu 

 
Deaprtament Środowiska 

 
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań 
tel. 61 626 64 00. faks: 61 626 64 01 

http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska

