Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska,
w kontekście raportów do KOBIZE.
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i opłaty za wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza. Raporty emisyjne do bazy KOBIZE oraz Centralny
Rejestr Operatorów CRO i opłaty za wprowadzanie do powietrza f-gazów i substancji
zubażających warstwę ozonową z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Program EKOPŁATNIK. Opłaty za przyznane uprawnienia do handlu emisjami.
 Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w tym
opłaty za 2021r.


Obowiązki podmiotów wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.



Omówienie podstaw prawnych dla opłat za korzystanie ze środowiska, raportów do Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) oraz Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń (PRTR).



Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska.



Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat i składania wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska.



Wyłączenia stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska.



Opłaty za stosowanie środków dezynfekcyjnych w czasach pandemii.



Definicja instalacji oraz emisja zorganizowana i niezorganizowana.



Zasady prawidłowego sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym prowadzenie
ewidencji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, zużycia surowców, paliw, czasu pracy instalacji,
wskaźników emisji, sposoby pozyskiwania danych do naliczania opłat.



Emisja ze źródeł technologicznych i energetycznych.



Emisja niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach spalinowych, przeładunku paliw, eksploatacji instalacji
klimatyzacyjnych i chłodniczych, w tym w pojazdach.



Porównanie metodyk obliczania wielkości ładunków zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w oparciu o
wskaźniki ministerialne i bazy KOBIZE.



Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym za źródła technologiczne i
energetyczne, za spalanie paliwa w silnikach spalinowych i przeładunek paliw, za emisję czynników
chłodniczych z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.



Porównanie wysokości opłat naliczonych metodą ryczałtową i wskaźnikową – wybór najlepszej metody
generującej najniższe opłaty.



Zwolnienia ze składania sprawozdań i wnoszenia opłat.



Wypełnianie wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska.



Generowanie wykazów informacji o korzystaniu ze środowiska z bazy KOBIZE.



Program EKOPŁATNIK do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – obsługa i przykłady, w tym
prawidłowe wprowadzanie danych do programu za rok 2021 i lata ubiegłe.



Zmiany związane z połączeniem systemu opłatowego z bazą KOBIZE.



Sankcje karne za nieprowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań.



Udzielanie ulg w spłacie naliczonych opłat zgodnie z Ordynacją Podatkową, w tym odraczanie opłat,
rozkładanie na raty czy umorzenia odsetek.



Wydawanie interpretacji przepisów z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Prawem przedsiębiorców.



Kontrola prawidłowości sporządzanych sprawozdań i naliczonych opłat.

 Centralny Rejestr Operatorów CRO w zakresie obsługi urządzeń i instalacji
zawierających SZWO i FGC.
 Sprawozdawczość do CRO.
 Terminy składania sprawozdań do CRO i marszałka województwa.
Naliczanie opłat za emisję gazów do powietrza z eksploatowanych urządzeń i instalacji chłodniczych i
klimatyzacyjnych w przypadku ubytku czynnika chłodniczego podczas eksploatacji, serwisu czy awarii
urządzeń/instalacji.

