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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DPK-I.021.21.2020.AB Warszawa, dnia 15-07-2020 r.
1263012.3848819.3014183

Pan
Manfred Grabelus
Dyrektor Departamentu Ochrony 
Środowiska 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca 2020 r., znak: DOŚ-I.313.2.10.2020.JS, w sprawie 
naliczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym ze środków dezynfekujących, 
przekazuję co następuje.

Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2019 r., poz.1396, z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza ponosi się za wszystkie substancje wprowadzone do powietrza w danym 
okresie rozliczeniowym, także wprowadzane w sposób niezorganizowany i dotyczy to również  
wykorzystania środków dezynfekcyjnych (emisja LZO).  Opłata za rok 2020 będzie rozliczona w roku 
2021 na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji określonej w raporcie, o którym mowa 
w art.7 ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji oraz należy ją uwzględnić w „zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat”. 

W nawiązaniu do powyższego informuję, że ustawa antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) nie zwalnia podmiotów korzystających ze środowiska 
z obowiązku ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym 
ze środków dezynfekcyjnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno prawidłowość założeń przyjętych 
przez podmiot korzystający ze środowiska, jak i sposób wyliczenia wysokości opłaty oraz inne 
ustalenia dokonane przez podmiot na potrzeby określenia wysokości opłat z tytułu wprowadzania 
substancji do powietrza, podlegają ocenie i weryfikacji tylko i wyłącznie organu właściwego 
w sprawach opłat tj. urzędu marszałkowskiego, odpowiedniego ze względu na miejsce rejestracji 
podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). 

Ponadto informuję, że przedstawione stanowisko jest wyłącznie opinią i nie może być 
traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów.

Z poważaniem
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Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej
/ – podpisany cyfrowo/
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