
Czy jeśli mam tylko jeden samochód osobowy na firmę, nadal muszę 
wnosić sprawozdanie i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania rocznego wykazu 
zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustale-
nia wysokości opłat, jednakże zgodnie z art. 289 ust. 1 Prawa ochrony środowiska z obowiązku 
wnoszenia opłat (wpłaty na konto) za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (tj.: za 
wprowadzanie gazów lub pyłów - opłata łączna dla wszystkich wypełnianych tabel) zwolnione 
są podmioty, dla których:

Jeżeli masz jeden samochód osobowy ( rocznik 2006 rok) który przejechał ok. 8000 km w 
roku 2020, średnie zużycie benzyny PB jest 8 l/100 km to:

Gęstość benzyny silnikowej: 0,755 kg/l

Zużycie paliwa w roku wyniesie: 640 l/rok    0,755 kg/l = 483,2 kg/rok

Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów(dla danego rodzaju pojazdu): 
6,84 zł/Mg

Wysokość opłaty rocznej = 0,4832 Mg/rok    6,84 zł/Mg = 3,30 zł

W tym przypadku należy jedynie sporządzić sprawozdanie i mieć je do wglądu w razie kontroli. 
Nie ma obowiązku złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego ani wniesienia opłaty.

Uwaga: w zależności od roku produkcji pojazdu oraz rodzaju benzyny zwiększają się i osiągają 
do 79,52 zł/Mg. Jeżeli podmiot korzystał ze środowiska w innym zakresie (np. przeprowadził 
remont biura – malowanie, albo wymienił substancję kontrolowaną w klimatyzatorze, używał 
środków dezynfekcyjnych - to należy doliczyć wysokość opłaty za każdy z tych rodzajów 
korzystania za środowiska)  

roczna ich wysokość -  nie przekracza kwoty 100 zł rocznie (na terenie danego 
województwa) - nie trzeba składać wykazu 
roczna ich wysokość - jest większa od 100 zł, a nie przekracza kwoty 800 zł rocznie (na 
terenie danego województwa) - składanie wykazu jest obowiązkowe- nie wnosi się opłaty
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