
 

 

 

10:00  Otwarcie warsztatów

10:00 – 11:30 

k 

- Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy 

- Przedkładanie wykazów za korzystanie ze środowiska: 

- Uiszczanie opłat – kiedy i gdzie kierować wpłatę

- Stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r

- Pozwolenia emisyjne: 

powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza oraz 

- Opłata podwyŜszona z tytułu braku pozwolenia, zwolnienia z 

oraz opłata podwyŜszona za składowanie odpadów. 

opłat podwyŜszonych na podstawie przepisów 

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę 

12:00 – 13:30 

l 

- Przykłady  obliczeniowe

wymiaru  opłaty  na  wybranych

- Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

paliw wymagającej pozwolenia, wg wskaźników un

mechanicznym oraz  z rusztem stałym)

pozwolenia, wg stawek „zryczałto

przeładunku benzyn silnikowych; 

drobiu; podwyŜszone za brak pozwolenia.

- Raporty do KOBiZE (

13:30 – 14:15 Obiad 

14:15 – 15:45 

l 

- Opłaty za pobór wód:

obliczenia dla poboru wód podziemnych; obliczenia dla poboru wód powierzchniowych śródlądowych; 

podwyŜszone za brak pozwolenia.

- Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

obliczenia dla ścieków bytowych; oblicze

dla wód chłodniczych; obliczenia dla wód zasolonych; obliczenia dla wód opadowych i roztopowych; 

podwyŜszone za brak pozwolenia.

- Opłaty za składowanie odpadów

obliczenia dla odpadów uwodnionyc

wyznaczającej miejsce magazynowania; 

cel nieprzeznaczonym. 

15:45 - 16:00 
Podsumowanie i zakończenie 
Rozdanie zaświadczeń

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów

l 

Prowadzący: Małgorzata Knapczyk
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

10 stycznia 2012 r. (wtorek) 

arsztatów 

Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

Przedkładanie wykazów za korzystanie ze środowiska: termin, zakres, wzór

kiedy i gdzie kierować wpłatę 

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r. 

 obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza oraz obowiązek zgłoszenia instalacji 

Opłata podwyŜszona z tytułu braku pozwolenia, zwolnienia z obowiązku posiadania pozwolenia 

oraz opłata podwyŜszona za składowanie odpadów. Odraczanie, zmniejszanie 

opłat podwyŜszonych na podstawie przepisów (art. 317 ust.1 i w trybie art.317 ust.1a ustawy Poś

obliczeniowe  wraz  ze  sposobem  wypełniania  wzoru

wybranych  przykładach 

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: z instalacji 

paliw wymagającej pozwolenia, wg wskaźników unosu emitowanych zanieczyszczeń 

z rusztem stałym); z instalacji energetycznego spalania paliw nie wy

„zryczałtowanych”; z instalacji technologicznej – proces malowania i spawania; dla 

przeładunku benzyn silnikowych; ze spalania paliw w silnikach spalinowych; z instalacji chowu lub hodowli 

podwyŜszone za brak pozwolenia. 

(kto ma obowiązek sporządzenia rocznego raportu, 

Opłaty za pobór wód:  

obliczenia dla poboru wód podziemnych; obliczenia dla poboru wód powierzchniowych śródlądowych; 

podwyŜszone za brak pozwolenia. 

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:  

obliczenia dla ścieków bytowych; obliczenia dla ścieków komunalnych innych niŜ bytowe; obliczenia 

dla wód chłodniczych; obliczenia dla wód zasolonych; obliczenia dla wód opadowych i roztopowych; 

podwyŜszone za brak pozwolenia. 

Opłaty za składowanie odpadów:  

obliczenia dla odpadów uwodnionych; obliczenia dla magazynowania odpadów be

magazynowania;   obliczenia dla składowania odpadów w miejscu na ten 

Podsumowanie i zakończenie warsztatów 
Rozdanie zaświadczeń 

* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie

PROGRAM WARSZTATÓW

Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów
10 stycznia 2012 r., Hotel Ikar***, Poznań

Małgorzata Knapczyk - pracownik Departamentu Środowiska 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prawo Ochrony Środowiska 

termin, zakres, wzór 

zanie gazów lub pyłów do 

powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie 

obowiązku posiadania pozwolenia 

Odraczanie, zmniejszanie i umarzanie 

art. 317 ust.1 i w trybie art.317 ust.1a ustawy Poś)  

 

wzoru  wykazu  i  ustalania 

z instalacji energetycznego spalania 

osu emitowanych zanieczyszczeń (np. dla kotła z rusztem 

z instalacji energetycznego spalania paliw nie wymagającej 

proces malowania i spawania; dla 

ze spalania paliw w silnikach spalinowych; z instalacji chowu lub hodowli 

ma obowiązek sporządzenia rocznego raportu, termin, zakres) 

 

obliczenia dla poboru wód podziemnych; obliczenia dla poboru wód powierzchniowych śródlądowych;  

nia dla ścieków komunalnych innych niŜ bytowe; obliczenia  

dla wód chłodniczych; obliczenia dla wód zasolonych; obliczenia dla wód opadowych i roztopowych;  

dla magazynowania odpadów bez decyzji 

obliczenia dla składowania odpadów w miejscu na ten  

 

moŜliwość zmian w programie 

PROGRAM WARSZTATÓW* 

Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów 

, Poznań 

pracownik Departamentu Środowiska  
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 


