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Informacja o opłatach za korzystanie ze
środowiska wynikających z ustawy Prawo
ochrony środowiska
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), od 1 stycznia 2018 r., obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie
ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat
z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast
obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od
1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy - Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
Zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość
należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za dany rok
kalendarzowy wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca
następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji
urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce
rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 ustawy –
Prawo ochrony środowiska).
Opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2016 - 2017 dotyczą korzystania z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru
wód oraz składowania odpadów. Należy je ponosić stosując zasady określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w którym
zostały określone stawki opłat na rok 2016. Natomiast stawki opłat obowiązujące w roku 2017
ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.
Począwszy od roku 2018 opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub
pyłów do powietrza oraz składowania odpadów należy ponosić zgodnie z przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze
środowiska, w którym zostały określone stawki opłat na rok 2018, a w przypadku składowania
niektórych odpadów także na kolejne lata.
Raz w roku do dnia 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi
województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te należy sporządzić zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz

o wysokości należnych opłat.
Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju
korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy roczna wysokość takiej opłaty nie
przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (art. 289
ustawy – Prawo ochrony środowiska).

