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OP£ATY ZA KORZYSTANIE ZE ŒRODOWISKA

(Departament Rolnictwa i Œrodowiska Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie)

1. Stan prawny

Op³aty za korzystanie ze œrodowiska s¹ œrodka-
mi finansowo-prawnymi ochrony œrodowiska. Wpro-
wadzi³a je ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochro-
nie i kszta³towaniu œrodowiska. Op³aty nale¿ne za
korzystanie ze œrodowiska województwa podkarpac-
kiego, po dniu 1 stycznia 2002 r., pobiera Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego, na podstawie przepi-
sów zawartych w tytule V ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, zwanej dalej POŒ.

Op³aty te ponoszone s¹ za:
· wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza,
· wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi,
· pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
· sk³adowanie odpadów.

Do ponoszenia op³at zobowi¹zane s¹ podmioty
korzystaj¹ce ze œrodowiska, tj.
· przedsiêbiorcy w rozumieniu ustawy Prawo dzia-

³alnoœci gospodarczej,
· osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rol-

nictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwie-
rz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa, i ry-
bactwa œródl¹dowego,

· osoby wykonuj¹ce zawód medycznyw ramach
indywidualnej praktyki lub indywidualnej specja-
listycznej praktyki,

· jednostki organizacyjne nie bêd¹ce przedsiêbiorc¹
w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci gospo-
darczej,

· osoby fizyczne nie bêd¹ce podmiotami, o któ-
rych mowa wy¿ej, lecz korzystaj¹ce ze œrodowi-
ska w zakresie wymagaj¹cym pozwolenia na
wprowadzanie substancji do œrodowiska lub po-
zwolenia wodno-prawnego na pobór wód.

Nie wnosi siê op³at z tytu³u poszczególnych ro-
dzajów korzystania ze œrodowiska, których kwartal-
na wysokoœæ wnoszona na rachunek urzêdu mar-
sza³kowskiego, nie przekracza 200 z³otych. W roku
2002 i 2003 – kwartalna op³ata zwolniona z obo-
wi¹zku uiszczenia wynosi³a 190 z³ (25% najni¿sze-
go wynagrodzenia miesiêcznego).

Op³aty za korzystanie ze œrodowiska wnosi
siê na rachunek urzêdu marsza³kowskiego w³aœci-
wego ze wzglêdu na miejsce korzystania ze œro-
dowiska, z zastrze¿eniem dot. urz¹dzeñ (rozumia-
nych jako niestacjonarne urz¹dzenia techniczne,
w tym œrodki transportu) – op³aty za wprowadza-
nie gazów lub py³ów do powietrza, wynikaj¹ce
z eksploatacji urz¹dzeñ, wnosi siê na rachunek
urzêdu marsza³kowskiego w³aœciwego ze wzglê-
du na miejsce rejestracji podmiotu korzystaj¹ce-
go ze œrodowiska.
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Podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska jest zobo-
wi¹zany do wniesienia op³aty w terminie do koñca
miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie ka¿dego kwar-
ta³u, z zastrze¿eniem: podmiot ponosz¹cy op³atê zry-
cza³towan¹ za odprowadzane œcieki pochodz¹ce
z chowu lub hodowli ryb innych ni¿ ³ososiowate lub
innych organizmów wodnych, wnosi j¹ w terminie
2 miesiêcy po zakoñczeniu okresu: od dnia 1 maja
do dnia 30 kwietnia nastêpnego roku. W razie nie-
uiszczenia przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowi-
ska op³aty albo uiszczenia op³aty w wysokoœci na-
suwaj¹cej zastrze¿enia, marsza³ek województwa
wymierza op³atê w drodze decyzji na podstawie w³a-
snych ustaleñ lub kontroli oraz wyników kontroli
wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska.
Podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska w terminie
wniesienia op³aty, winien przedk³adaæ marsza³kowi
województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony œrodowiska wykaz zawieraj¹cy informacje
i dane o zakresie korzystania ze œrodowiska, wyko-
rzystane do ustalenia wysokoœci op³at oraz wyso-
koœæ tych op³at – czyli w terminie 1 miesi¹ca po
ka¿dym kwartale (z zastrze¿eniem jak wczeœniej).
Wzory wykazów zawieraj¹cych informacje i dane
o zakresie korzystania ze œrodowiska i sposób ich
przedstawiania okreœlone s¹ rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Œrodowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w spra-
wie wzoru wykazów zawieraj¹cych informacje i dane
o zakresie korzystania ze œrodowiska i sposobu ich
przedstawiania ze zmian¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 lipca
2003. W rozporz¹dzeniu tym zosta³y ustalone: for-
ma wykazu, zawartoœæ wykazu, w tym wymaganie,
aby wykaz zawiera³ zbiorcze zestawienie informa-
cji o zakresie korzystania ze œrodowiska, uk³ad wy-
kazu i wymagane techniki przedk³adania wykazu:
pisemnie oraz w razie mo¿liwoœci na noœniku elek-
tronicznym. Wzory wykazów zosta³y umieszczone
na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego pod adresem:
www.podkarpackie.pl

Wysokoœæ op³at za korzystanie ze œrodowiska
zale¿y odpowiednio od:
1) iloœci i rodzaju gazów lub py³ów wprowadzonych

do powietrza,
2) iloœci i jakoœci pobranej wody oraz od tego, czy

pobrano wodê powierzchniow¹, czy podziemn¹,
a tak¿e od jej przeznaczenia,

3) rodzaju substancji zawartych w œciekach i ich ilo-
œci i  rodzaju œcieków, a tak¿e:

· w przypadku wód ch³odniczych od temperatury
tych wód,

· w przypadku wprowadzania wód opadowych lub
roztopowych, ujêtych w systemy kanalizacyjne,
pochodz¹cych z powierzchni zanieczyszczonych,

od wielkoœci, rodzaju i sposobu zagospodarowa-
nia terenu, z którego te wody s¹ odprowadzane,

· w odniesieniu do wód wykorzystanych, odpro-
wadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb
oraz innych organizmów wodnych, je¿eli przy-
rost iloœci substancji pochodz¹cych z chowu lub
hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest
wiêkszy ni¿ wartoœci okreœlone w warunkach
wprowadzania œcieków do wód, wysokoœæ op³a-
ty zale¿y od rodzajui iloœci substancji w nich za-
wartych albo od wielkoœci produkcji ryb innych
ni¿ ³ososiowate lub innych organizmów wodnych
wyprodukowanych w tych obiektach.

4) iloœci i rodzaju odpadów umieszczonych w kwar-
tale na sk³adowisku oraz w przypadku op³aty pod-
wy¿szonej od liczby dni ich sk³adowania.

Podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska bez uzy-
skania wymaganego pozwolenia na wprowadzanie
substancji do œrodowiska lub na pobór wód pod-
ziemnych lub powierzchniowych ponosi obecnie
op³atê za korzystanie ze œrodowiska podwy¿szon¹
o 100%, (wczeœniej 500% –  zmiana wysokoœci op³a-
ty podwy¿szonej nast¹pi³a z dniem 12 stycznia 2003
r.). Op³aty mog¹ zostaæ podwy¿szone na wniosek
podmiotu realizuj¹cego przedsiêwziêcie, którego wy-
konanie usunie przyczynê ponoszenia op³at podwy¿-
szonych – odroczone na czas realizacji przedsiêwziê-
cia, jednak nie d³u¿ej ni¿ na 5 lat.

Do ponoszenia op³at podwy¿szonych nie stosu-
je siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
dotycz¹cych odroczenia terminu p³atnoœci nale¿no-
œci, zaniechania ustalenia zobowi¹zania, zaniecha-
nia poboru nale¿noœci oraz umarzania zaleg³ych zo-
bowi¹zañ. Na podstawie delegacji zawartej w POŒ,
marsza³ek województwa posiada uprawnienia orga-
nu podatkowego.

2. Realizacja zadañ w 2003 roku

Zadania w zakresie op³at za korzystanie ze œro-
dowiska, realizowane s¹ w Urzêdzie Marsza³kow-
skim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Wspó³praca z lokalnymi jednostkami samorz¹dowy-
mi, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Œrodo-
wiska w Rzeszowie oraz Urzêdem Kontroli Skarbo-
wej w Rzeszowie, przyczyniaj¹ siê do systematycz-
nego wzrostu bazy podmiotów ponosz¹cych op³aty
za korzystanie ze œrodowiska: z 2,5 tys. na pocz¹t-
ku dzia³alnoœci Urzêdu Marsza³kowskiego do po-
nad 6 tys. wg stanu na koniec 2003 r. (obecnie 7,8
tys. podmiotów).

System op³at za korzystanie ze œrodowiska wpro-
wadzony przez ustawê Prawo ochrony œrodowiska
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jest systemem kwartalnym, st¹d co kwarta³ jest we-
ryfikowanych kilka tysiêcy wp³ywaj¹cych informa-
cji: wykazów o rodzaju i zakresie korzystania ze œro-
dowiska.

W przypadku braku czêœci z nich, s¹ one egze-
kwowane od podmiotów. Brak kwartalnych wp³at
na rachunek redystrybucyjny oznacza koniecznoœæ
wszczêcia postêpowañ celem wydania decyzji ad-
ministracyjnych okreœlaj¹cych wysokoœæ op³aty. Dla
zobrazowania skali dzia³añ podano kilka danych licz-
bowych odnosz¹cych siê do roku 2003 wg stanu na
dzieñ 31.12.2003 r.:
· iloœæ podmiotów w WBZŒ: 6404,
· iloœæ weryfikowanych ewidencji: œrednio 6 tys./

/kwarta³,
· iloœæ wys³anych wezwañ w sprawie przed³o¿enia

wykazów: 484,
· iloœæ wydanych decyzji administracyjnych ogó-

³em: 375, w tym:
· decyzji o wymiarze op³aty: 238,
· decyzji o odroczeniu terminu p³atnoœci op³aty

podwy¿szonej w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiê-
wziêcia, którego wykonanie usunie przyczynê po-
noszenia podwy¿szonych op³at: 69 (w dalszym
postêpowaniu wydano: 2 decyzje stwierdzaj¹ce
o obowi¹zku uiszczenia odroczonej op³aty pod-
wy¿szonej i 7 decyzji o zmniejszeniu wysokoœci
odroczonej op³aty podwy¿szonej o koszty reali-
zacji przedsiêwziêcia),

· 35 decyzji o udzieleniu pomocy publicznej, war-
toœæ udzielonej pomocy publicznej w roku 2003:
34,2 tys. z³ (w przeliczeniu na ekwiwalent dota-
cyjny netto),

· 24 innych decyzji (tj. negatywnych odmawiaj¹-
cych lub umarzaj¹cych postêpowanie jako bez-
przedmiotowe).

Wszystkie wp³ywaj¹ce do Urzêdu Marsza³kow-
skiego wykazy, nawet te, które dotycz¹ kwot nie
podlegaj¹cych obowi¹zkowi uiszczenia, musz¹ byæ
i s¹ weryfikowane. Relacje pomiêdzy liczb¹ pod-
miotów korzystaj¹cych ze œrodowiska w 2003 r.
w poszczególnych jego komponentach, a tak¿e ilo-
œci podmiotów ponosz¹cych op³aty znacz¹ce, œred-
nie w przedzia³ach kwotowych oraz ma³e poni¿ej
kwoty zwolnionej z obowi¹zku uiszczenia, a ponadto
op³aty podwy¿szone – zobrazowano na wykresach.

Podmioty, które w 2003 r. wnios³y najwiêksze
op³aty to:
· Elektrownia Stalowa Wola,
· Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunal-

nej Sp. z o.o. w Mielcu,
· Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunal-

nej Sp. z o.o. w Kroœnie,
· Miejski Zak³ad Komunalny Stalowa Wola,

· Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji Sp.z o.o. w Rzeszowie,

· Elektrociep³ownia Rzeszów,
· Zak³ad Us³ug Komunalnych w Ostrowie,
· Miejski Zak³ad Komunalny Le¿ajsk,
· Zak³ady Chemiczne „Siarkopol”,
· Elektrociep³ownia „EC-WSK:” Sp. z o.o. Rze-

szów,
·  Elektrociep³ownia Mielec.

Podejmowane w roku 2003 przez Departament
Rolnictwa i Œrodowiska dzia³ania mia³y na celu
zwiêkszanie œrodków przekazywanych poszczegól-
nym funduszom ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej, z których wspomagana jest realizacja in-
westycjii urz¹dzeñ ochrony œrodowiska oraz eduka-
cja ekologiczna.

Wed³ug informacji Departamentu Bud¿etu i Fi-
nansów w roku 2003 ³¹czne wp³ywy wynios³y
36 352 493 z³, w tym:
· wp³ywy z op³at za wprowadzanie gazów i py³ów

do powietrza 18 155 079 z³,
· wp³ywy z op³at za pobór wód – 6 629 887 z³,
· wp³ywy z op³at za odprowadzanie œcieków

– 6 028 027 z³,
· wp³ywy z op³at za wodê i œcieki – 947 750 z³,
· wp³ywy z op³at za sk³adowanie odpadów

– 4 150 307 z³,
· wp³ywy z op³at produktowych – 441 443 z³.

Wp³ywy te zosta³y podzielone na poszczególne
fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej,
zgodnie z algorytmem przewidzianym w roku 2003
ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska w nastêpuj¹cy
sposób:
· œrodki wniesione z tytu³u op³at za wprowadzanie

substancji do œrodowiska i pobór wód stanowi¹
w 20% przychód gminnego funduszu i w 10%
powiatowego funduszu,

· œrodki wniesione z tytu³u op³at za sk³adowanie
odpadów stanowi¹ w 50% przychód gminnego
funduszu i w 10% powiatowego funduszu,

· pozosta³e wp³ywy z op³at za korzystanie ze œro-
dowiska stanowi¹ w 35% przychód Narodowego
Funduszu OŒiGW oraz w 65% przychód Woje-
wódzkiego Funduszu OŒiGW.

Natomiast wp³ywy z tytu³u op³at produktowych
w ca³oœci odprowadzono do NFOŒiGW.

Z wp³ywów oraz rozliczonych œrodków z okre-
su wczeœniejszego, przekazano w 2003 r. z rachun-
ku redystrybucyjnego na poszczególne fundusze
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej kwotê
³¹czn¹ 41 073 446 z³, w tym na:
· fundusze gminne – 9 542 939 z³
· fundusze powiatowe – 4 063 482 z³
· Fundusz Wojewódzki – 17 722 059 z³
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· Fundusz Narodowy – 9 310 580 z³ (z tytu³u op³at
za korzystanie ze œrodowiska) + 434 386 z³
(z tytu³u op³aty produktowej); razem: Fundusz Na-
rodowy: 9 744 966 z³

Najwiêksze œrodki przekazano w 2003 r. gmin-
nemu funduszowi ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej w mieœcie :

Stalowa Wola – 1 476 544 z³,
Rzeszów – 689 135 z³,
Mielec – 646 048 z³,
Jas³o – 450 083 z³,

Tarnobrzeg – 441 059 z³,
oraz powiatowemu funduszowi ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej w powiecie:

stalowowolskim – 702 180 z³,
grodzkim m. Rzeszów – 345 061 z³,
mieleckim – 313 722 z³,
grodzkim m. Tarnobrzeg – 220 697 z³,
dêbickim – 219 152 z³,
Wp³ywy i podzia³ œrodków na poszczególne

fundusze przedstawiono na wykresach.

Wykres 11.1. Liczba podmiotów korzystaj¹cych ze
œrodowiska w 2003 roku w jego poszczególnych
elementach

Wykres 11.2. Liczba podmiotów objêtych op³atami
za korzystanie ze œrodowiska w 2003 roku

Wykres 11.3. Udzia³ podmiotów ponosz¹cych w 2003
roku op³aty w okreœlonych przedzia³ach za
wprowadzanie gazów i py³ów do powietrza

Wykres 11.4. Udzia³ podmiotów ponosz¹cych w 2003
roku op³aty w okreœlonych przedzia³ach za pobór
wód podziemnych lub powierzchniowych

Wykres 11.5. Udzia³ podmiotów ponosz¹cych w 2003
roku op³aty w okreœlonych przedzia³ach za
wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi

Wykres 11.6. Udzia³ podmiotów ponosz¹cych w 2003
roku op³aty w okreœlonych przedzia³ach za
sk³adowanie odpadów
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3. Op³ata produktowa i depozytowa

System instrumentów ekonomicznych s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska zosta³ zmodyfikowany miêdzy
innymi poprzez wprowadzenie op³at produktowych
i depozytowych. Op³aty te po raz pierwszy zosta³y
wprowadzone ustaw¹ z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowa-
nia niektórymi odpadami oraz o op³acie produkto-
wej i depozytowej. Okreœla ona obowi¹zki przed-
siêbiorcy zwi¹zane z wprowadzaniem na rynek kra-
jowy produktów w opakowaniach oraz zasady usta-
lania i pobierania op³aty produktowej i depozytowej.

Przedsiêbiorca obowi¹zany jest do zapewnie-
nia odzysku, a w szczególnoœci recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou¿ytkowych. Obowi¹zek w po-
wy¿szym zakresie przedsiêbiorcy mog¹ realizowaæ
samodzielnie albo za poœrednictwem organizacji od-
zysku. Przedsiêbiorca lub organizacja mo¿e zleciæ
wykonanie poszczególnych czynnoœci zwi¹zanych
z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.

Przedsiêbiorca samodzielnie realizuj¹cy zada-
nia z zakresu odzysku i recyklingu oraz organizacja
s¹ obowi¹zani do sk³adania w³aœciwemu marsza³-
kowi województwa sprawozdania rocznego dotycz¹-
cego miêdzy innymi iloœci odzyskanych odpadów

i poziomów recyklingu.
Na terenie województwa podkarpackiego dzia-

³aj¹ trzy organizacje odzysku. Dwie z nich, tj. EKO-
REK Organizacja Odzysku S.A. w Paszczynie oraz
EKO-ŒWIAT Organizacja Odzysku S.A. w Ropczy-
cach, zajmuj¹ siê realizacj¹ obowi¹zków w zakresie
odzysku i recyklingu opakowañ, natomiast trzecia
– Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organiza-
cja Odzysku S.A. – prowadzi odzysk i recykling mi-
neralnych olejów odpadowych.

Z przes³anych informacji wynika tak¿e, ¿e pra-
wie 400 przedsiêbiorców wywi¹zuje siê z obowi¹z-
ków ustawowych samodzielnie, pozostali zaœ prze-
kazuj¹ obowi¹zki organizacjom odzysku zarówno
z terenu województwa, jak równie¿ z innych regio-
nów Polski.

Przedsiêbiorcy oraz organizacje odzysku posia-
daj¹cy siedzibê na obszarze naszego województwa
przedstawili informacje, z których wynika, ¿e
w 2003 r. wprowadzono na rynek krajowy 23 161
Mg opakowañ, z czego recyklingowi poddano 5334
Mg. Szczegó³owe informacje w tym zakresie przed-
stawia wykres 11.11.

Ponadto wprowadzono 2000 szt. baterii lito-
wych i litowo-jonowych, 68 760 Mg olejów oraz
3820 Mg opon, z czego ok. 27 464 Mg ole-

Wykres 11.7. Liczba podmiotów ponosz¹cych pod-
wy¿szone op³aty za korzystanie ze œrodowiska
w 2003 roku

Wykres 11. 8. Wp³ywy na rachunek redystrybu-
cyjny Marsza³ka Województwa Podkarpackiego
z tytu³u op³at za korzystanie ze œrodowiska w 2003
roku

Wykres 11.9. Podzia³ œrodków przekazanych na po-
szczególne fundusze ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej w 2003 roku

Wykres 11.10. Procentowy udzia³ œrodków w po-
szczególnych funduszach w 2003 roku
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Wykres 11.11. Iloœci opakowañ wprowadzonych na
rynek krajowy

jów poddano recyklingowi, a 1920 Mg opon od-
zyskano.

Z tytu³u op³aty produktowej za rok 2003 prze-
kazano Narodowemu Funduszowi Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej ponad 186 tys. z³.

Aktualnie op³ata depozytowa dotyczy wy³¹cz-
nie akumulatorów o³owiowo-kwasowych i winna byæ
pobrana przy sprzeda¿y nowego akumulatora, je¿eli
w chwili zakupu stary nie zosta³ oddany, a zwróco-
na po zdaniu akumulatora zu¿ytego w oznaczonym
terminie. Op³ata depozytowa wynosi 30 z³. Jednost-
ka zbieraj¹ca i magazynuj¹ca akumulatory winna
posiadaæ wszelkie uzgodnienia wynikaj¹ce z prze-
pisów ochrony œrodowiska.


