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1 SKRÓTY, OZNACZENIA I DEFINICJE 

Krajowa baza (Kb) – Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, o której mowa 

w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami, stanowiąca system informatyczny, 

zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji 

wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy o systemie zarządzania emisjami. 

Krajowy ośrodek lub KOBiZE – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 

w Warszawie, któremu powierzono wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami. 

Lista substancji z Krajowej bazy – wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych 

do powietrza objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

stanowiący załącznik do ustawy o systemie zarządzania emisjami. 

Lista substancji do opłat – lista gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, określonych 

w rozporządzeniu opłatowym (Załącznik nr 1, Tabela A). 

Miejsce korzystania ze środowiska – lokalizacja (teren, adres), w której podmiot prowadzi działalność 

powodującą emisje zanieczyszczeń do powietrza. 

Raport – roczny raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami. 

Rozporządzenie o raporcie do Krajowej bazy – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 

2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego 

wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877). 

Rozporządzenie opłatowe – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490). 

Rozporządzenie w sprawie wykazów opłatowych – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 

2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443). 

Stawki opłat – jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 

oraz umieszczenie odpadów na składowisku, które zostały określone w rozporządzeniu opłatowym. 

Strona internetowa Krajowej bazy – strona internetowa dostępna pod adresem 

https://www.krajowabaza.kobize.pl. 

Ustawa o systemie zarządzania emisjami – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).  

Użytkownik – osoba wskazana przez podmiot, która uzyska dostęp do danych podmiotu, 

do zarządzania nimi w Krajowej bazie w jego imieniu, w tym do sporządzenia i wprowadzenia raportu 

do Krajowej bazy. 

Wykaz opłatowy – wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat, o którym mowa w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
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2 WSTĘP 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 285 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emisjami. Zgodnie z tymi przepisami opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie 

do Krajowej bazy. Podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza 

mają również przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji 

zawartych w raporcie do Krajowej bazy (po raz pierwszy w odniesieniu do opłat za korzystanie 

ze środowiska w 2019 r.). 

W systemie Krajowej bazy dostępna jest zakładka Opłaty. W zakładce tej uruchomiono funkcjonalność 

umożliwiającą generowanie wykazu opłatowego na podstawie informacji z raportu do Krajowej bazy.  

Niniejszy materiał ma na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z nowej funkcjonalności 

w Krajowej bazie. 

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNKCJONALNOŚCI ZAKŁADKI OPŁATY 

Funkcjonalności zakładki Opłaty: 

 wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,  

 powiązanie listy substancji z Krajowej bazy z listą substancji do opłat, 

 podział danych z raportu do Krajowej bazy na właściwe województwa, zgodnie z zasadami 

opłat za korzystanie ze środowiska (w przypadku podmiotów korzystających ze środowiska 

w kilku województwach), 

 możliwość wpisania danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu 

składowania odpadów, 

 wyliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska (na podstawie danych z raportu), 

 wygenerowanie edytowalnego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania 

ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. 

Generowany w systemie wykaz opłatowy jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

w sprawie wykazów opłatowych.  

Informacje i dane w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza są generowane 

na podstawie informacji zawartych w raporcie wprowadzonym do Krajowej bazy. Funkcjonalność 

generowania wykazu opłatowego obejmuje również opłaty za składowanie odpadów. Z uwagi na fakt, 

że zakres ten nie jest objęty raportem do Krajowej bazy, w zakładce Opłaty umożliwiono 

wprowadzanie danych dotyczących składowania odpadów.  

Należy podkreślić, że zmiany i uzupełnienia wprowadzone do formularza wykazu opłatowego po jego 

wygenerowaniu w formacie pliku Word nie są zapisywane w systemie Krajowej bazy. W celu 

utrwalenia wprowadzonych zmian należy zapisać plik na własnym nośniku danych.  

W niektórych przypadkach wymagane jest uzupełnienie lub weryfikacja i ewentualna korekta wykazu 

opłatowego w formacie pliku Word. Dotyczy to między innymi:  

 konieczności uzupełnienia informacji dot. braku pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza (zgodnie z objaśnieniem nr 2 do załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie wzorów 

wykazów - jeżeli podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia, należy wpisać „brak pozwolenia”. 
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Jeżeli dla prowadzonej działalności nie jest wymagane pozwolenie, należy wpisać „pozwolenie nie 

jest wymagane”), 

 konieczności naliczenia opłat podwyższonych za brak wymaganego pozwolenia (o których mowa 

art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska), 

 naliczania opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla (CO2) z instalacji lub operacji 

lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, 

 konieczności podania dokładnej nazwy substancji, gdy substancja zaliczona została do grupy 

związków z listy substancji do opłat (zgodnie objaśnieniem nr 6 do załącznika nr 1 rozporządzenia 

w sprawie wzorów wykazów), 

 uzupełniania nazw gmin o oznaczenia wiejska/miejska oraz podziału wyliczonych opłat na właściwe 

gminy wiejskie i miejskie (w przypadkach, gdy gminy mają taką samą nazwę np. gm. miejska Płońsk 

i gm. wiejska Płońsk). 

 

Korzystanie z zakładki Opłaty jest dobrowolne.  

Wygenerowany w systemie wykaz opłatowy nie jest automatycznie przekazywany do organu 

właściwego w sprawach opłat. Podmiot korzystający ze środowiska we własnym zakresie 

przedkłada wykaz opłatowy właściwemu marszałkowi województwa (w terminie do dnia 31 

marca za poprzedni rok kalendarzowy).  

Za treść wykazu opłatowego oraz za jego przekazanie marszałkowi województwa odpowiada 

podmiot korzystający ze środowiska.  

 

 

4 KORZYSTANIE Z ZAKŁADKI OPŁATY 

Zakładka Opłaty jest dostępna po zalogowaniu się do systemu i wyborze podmiotu, do którego 

użytkownik posiada dostęp. Zakładka została umieszczona na głównym pasku pomiędzy zakładkami 

Formularze dla podmiotu i Dane użytkownika.  
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Po otwarciu zakładki Opłaty pojawi się informacja o nowej usłudze. Informację można zwinąć 

przyciskiem zwiń, znajdującym się pod nią. 

 

Aby przygotować wykaz opłatowy należy przyciskiem przejdź wybrać rok, którego wykaz dotyczy. 

Funkcjonalność generowania wykazu opłatowego dostępna jest od raportu za rok 2018. 

 

Następnie przyciskiem przejdź należy wybrać województwo, którego wykaz dotyczy.  

 

Wybór województwa dotyczy wyłącznie podmiotów, których zakres korzystania ze środowiska 

obejmuje więcej niż jedno województwo (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wykaz należy 

złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 

Wyjątkiem jest korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

z eksploatacji urządzeń (m.in. środków transportu), które należy uwzględnić w wykazie składanym 

marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce rejestracji podmiotu). 
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Po wyborze województwa następuje przejście do strony przygotowania wykazu opłatowego. Strona 

główna wykazu dla województwa jest podzielona na trzy części: Niezatwierdzony wykaz opłatowy, 

Zatwierdzony wykaz opłatowy oraz Archiwalne wykazy opłatowe . 

Przykładowy widok strony głównej zakładki Opłaty: 

 

W celu przygotowania wykazu opłatowego należy wcisnąć przycisk dodaj nowy wykaz opłat. 

Spowoduje to dodanie wykazu w części „Niezatwierdzony wykaz opłatowy”. 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja generowania wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy – zakładka „Opłaty” 

 

»  K O B i Z E  «  9   

5 PRZYGOTOWANIE WYKAZU OPŁATOWEGO – EMISJA GAZÓW LUB PYŁÓW 

DO POWIETRZA 

Wykaz opłatowy za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest generowany na podstawie 

danych zaraportowanych do Krajowej bazy.  

Z uwagi na różnice pomiędzy listą substancji z Krajowej bazy, a listą substancji do opłat, część 

zaraportowanych do Krajowej bazy substancji może wymagać przyporządkowania do właściwych 

substancji na liście opłatowej oraz uzupełnienia ich wielkości emisji. 

KOBiZE opracował tabelę przejścia z listy substancji raportowanych do Krajowej bazy do listy gazów 

lub pyłów w wykazie opłatowym, która umożliwia przyporządkowanie stawek opłat do substancji 

wykazanych w raporcie do Krajowej bazy (pełna tabela przedstawiona została w rozdziale nr 12). 

Takie przypadki będą dotyczyły 5 wymienionych poniżej grup substancji raportowanych w raporcie 

do Krajowej bazy: 

1. Halony – 2 pozycje możliwe do przyporządkowania. 

2. Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) – 15 pozycji możliwych do przyporządkowania. 

3. Pył całkowity – 9 pozycji możliwych do przyporządkowania. 

4. Związki nieorganiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach – 3 pozycje możliwe 

do przyporządkowania. 

5. Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach – 15 pozycji możliwych 

do przyporządkowania. 

Poniżej ww. 5 pozycji z listy substancji z Krajowej bazy, które mogą być przyporządkowane do więcej 

niż jednej pozycji z listy substancji do opłat: 

Lp. na liście 

substancji z 

Krajowej 

bazy 

Nazwa z listy substancji z 

Krajowej bazy 

Lp. na 

liście 

substancji 

do opłat 

Lista substancji do opłat 

I II III IV 

34 Halony 
25 Halony: 1211. 1301. 2402 

26 Halony – bromek metylu 

47 
Niemetanowe lotne związki 

organiczne (NMLZO) 

2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 

3 Aldehydy pierścieniowe aromatyczne i ich pochodne 

4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 

5 Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 

6 Aminy i ich pochodne 

24 Etery i ich pochodne 

26 Halony 

29 Ketony i ich pochodne 

32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 

39 Organiczne pochodne związków siarki 

62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

63 Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 
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Lp. na liście 

substancji z 

Krajowej 

bazy 

Nazwa z listy substancji z 

Krajowej bazy 

Lp. na 

liście 

substancji 

do opłat 

Lista substancji do opłat 

I II III IV 

65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 

66 Związki heterocykliczne 

67 Związki izocykliczne 

56 Pył całkowity  

46 Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 

47 Pyły krzemowe 

48 Pyły nawozów sztucznych 

49 Pyły polimerów 

50 Pyły środków powierzchniowo czynnych 

51 Pyły węgla brunatnego 

52 Pyły węglowo-grafitowe, sadza 

53 Pyły ze spalania paliw 

54 Pyły pozostałe 

73 

Związki nieorganiczne 

z wyjątkiem wymienionych 

w innych pozycjach 

31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 

56 Sole niemetali 

60 Tlenki niemetali 

74 

Związki organiczne z wyjątkiem 

wymienionych w innych 

pozycjach  

2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 

3 Aldehydy pierścieniowe aromatyczne i ich pochodne 

4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 

5 Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 

6 Aminy i ich pochodne 

24 Etery i ich pochodne 

29 Ketony i ich pochodne 

32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 

37 Oleje 

39 Organiczne pochodne związków siarki 

62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

63 Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 

65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 

66 Związki heterocykliczne 

67 Związki izocykliczne 
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5.1 Uzupełnianie danych niezbędnych do wyliczenia opłat za emisje 

gazów lub pyłów do powietrza 

UWAGA: W przypadku nieuzupełnienia wymaganych danych opłata za dane zanieczyszczenie 

nie zostanie wyliczona i wygenerowana w wykazie opłatowym.  

Uzupełnienie danych dotyczy wyłącznie podmiotu, który w raporcie wykazał jedną z 5 substancji 

wymienionych w rozdziale 5 (Halony, Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), 

Pył całkowity, Związki nieorganiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, Związki 

organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach).  

W celu uzupełnienia danych lub sprawdzenia, czy w raporcie do Krajowej bazy zostały wykazane 

substancje wymagające uzupełnienia należy kliknąć przycisk sprawdź czy musisz uzupełnić dane. 

 

Po kliknięciu na przycisk otworzy się strona Dane do uzupełnienia, która podzielona jest na zakładki 

Emisja z eksploatacji instalacji, Emisja z procesów prowadzonych poza instalacjami, Eksploatacja 

urządzeń (obrazek poniżej). W zakładkach wykazane są odpowiednio instalacje, procesy, urządzenia, 

wraz z wykazanymi substancjami.  

W przypadku braku danych do uzupełnienia w zakładce wyświetla się informacja „Brak danych 

do uzupełnienia” – przykład poniżej. 

 

W przypadku konieczności uzupełnienia danych w zakładce wyświetla się informacja o danej instalacji, 

procesie lub urządzeniu (w zależności od wybranej zakładki – przykład poniżej). 
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W celu uzupełnienia danych należy: 

1. Przyciskiem rozwiń otworzyć szczegóły danego rodzaju emisji (z instalacji/procesu/ urządzenia). 

Wyświetlone zostaną wszystkie substancje wykazane w raporcie do Krajowej bazy, z danej 

instalacji/procesu/urządzenia.  

 

2. Przyciskiem uzupełnij otworzyć okno uzupełniania danych. 

 

 

3. Uzupełnić dane o wielkości emisji poszczególnych substancji z listy opłatowej. 

W polu Wielkość emisji do uzupełnienia system informuje jaka wielkość wymaga uzupełnienia 

(wielkość do wprowadzenia to wielkość emisji danej substancji podana w raporcie do Krajowej 

bazy). Po uzupełnieniu wielkości emisji dane należy zapisać. 
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Powrót do wykazu dla województwa 

Po uzupełnieniu wszystkich danych (albo w przypadku braku danych do uzupełnienia) powrót 

do strony głównej wykazu dla województwa jest możliwy po kliknięciu w przycisk wróć do wykazu 

dla województwa. 

 

 

 

6 PRZYGOTOWANIE WYKAZU OPŁATOWEGO – SKŁADOWANIE ODPADÓW 

UWAGA! Poniżej opisany zakres dotyczy wyłącznie podmiotów zobowiązanych do naliczania opłat 

za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów (obowiązki dotyczą przede wszystkim 

zarządzających składowiskami). 

Dane z zakresu składowania odpadów nie są danymi z raportu do Krajowej bazy. Wszystkie dane 

wymagane do wyliczenia opłaty za składowanie odpadów wprowadzane są w zakładce Opłaty 

samodzielnie przez użytkownika. W przypadku części dotyczącej odpadów jedynymi danymi z raportu 

do Krajowej bazy generowanymi w wykazie są dane dotyczące podmiotu korzystającego ze środowiska 

(nazwa podmiotu, NIP oraz dane teleadresowe). 

Aby przejść do wprowadzania danych dotyczących składowania odpadów należy kliknąć przycisk 

uzupełnianie danych, który znajduje się w kolumnie Składowanie odpadów. 

 

Przycisk uzupełnianie danych jest aktywny tylko w przypadku, gdy podmiot w raporcie do Krajowej 

bazy w zakładce Miejsca korzystania ze środowiska (np. zakład), dla danego miejsca korzystania 

ze środowiska zaznaczył składowanie odpadów (w zakresie korzystania ze środowiska). W przeciwnym 

wypadku w kolumnie Składowanie odpadów widnieje informacja „Brak danych do uzupełnienia”. 
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Poniżej przedstawiony został widok zakładki Miejsca korzystania ze środowiska (np. zakład) i części 

dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska. 

 

 

6.1 Uzupełnianie danych niezbędnych do wyliczenia opłat 

za składowanie odpadów 

Po kliknięciu na przycisk uzupełnianie danych otworzy się zakładka Odpady z listą miejsc korzystania 

ze środowiska. Na liście wyświetlane są wyłącznie te miejsca, których zakres korzystania ze środowiska 

obejmuje składowanie odpadów. 

 

W kolumnie Opcje dostępny jest przycisk edytuj, a w przypadku gdy w poprzednim roku 

sprawozdawczym były wprowadzane informacje w tej zakładce, dostępny będzie również przycisk 

kopiuj (skopiowane mogą być dane dot. decyzji, zezwoleń i rodzajów składowanych odpadów 

wprowadzone w zakładce Opłaty w roku poprzednim). 
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W celu wprowadzenia danych należy przejść do wybranego miejsca korzystania ze środowiska poprzez 

kliknięcie w przycisk edytuj. Po kliknięciu przycisku otwiera się strona Informacja o składowanych 

odpadach. 

 

 

Zakładka Odpady podzielona jest na następujące części: Decyzje, Zezwolenia, Składowane odpady 

oraz Odpady o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzane w procesach mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem. 

Poniżej przedstawione zostały funkcjonalności poszczególnych części zakładki Odpady: 

1. Decyzje 

Wprowadzenie informacji o decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 

(numer, data wydania, organ oraz termin obowiązywania). W przypadku, gdy w trakcie roku 

obowiązywały dwie decyzje możliwe jest wprowadzenie informacji o drugiej decyzji. Organ 

wybierany jest poprzez wpisanie fragmentu tekstu, na podstawie którego wyświetlają 

się podpowiedzi systemowe w zakresie nazwy organu. Należy podać przynajmniej 3 znaki, 

aby wyszukać właściwą nazwę. 
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2. Zezwolenia 

Wprowadzenie informacji o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów/pozwoleniu 

zintegrowanym/innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami (numer, data wydania, 

organu oraz termin obowiązywania). Wprowadzanie/wybieranie danych analogicznie, 

jak w przypadku Decyzji. 

 

3. Składowane odpady 

Wprowadzanie informacji nt. składowanych odpadów (przycisk  Dodaj nowy składowany 

odpad). System umożliwia wyszukanie i wybór danego odpadu z listy – zgodnie z kodem 

odpadu z katalogu odpadów. Wyszukiwanie następuje automatycznie po wpisaniu fragmentu 

tekstu (kodu odpadu lub jego nazwy). 

 

Po wprowadzeniu pozostałych danych dotyczących odpadu, system przypisuje właściwą stawkę opłaty 

i wylicza wysokość opłaty za dany rodzaj odpadu. 

Pola Stan uwodnienia, Liczba dób oraz Współczynnik uzupełniane będą w poniżej opisanych 

przypadkach. 

Stan uwodnienia: 

Pole pojawia się wyłącznie dla określonych (w rozporządzeniu ze stawkami opłat) rodzajów odpadów. 

Pozycja nie pojawia się przy odpadach, których nie dotyczy.  
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Podanie liczby dób i wybór współczynnika: 

System umożliwia wyliczenie opłat podwyższonych, o których mowa w art. 293 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Opłata podwyższona wyliczana jest po wprowadzeniu danych o liczbie dób i wyborze 

współczynnika różnicującego. 

 

4. Odpady o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzane w procesach mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem 

Tabela dotyczy wyłącznie dwóch wymienionych powyżej kodów odpadów. Układ tabeli jest zgodny 

z układem ze wzoru wykazu. 

 

Po wypełnieniu wszystkich informacji dane należy zapisać przy użyciu przycisku Zapisz. 
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W przypadku niewypełnienia wszystkich obowiązkowych pól, które są oznaczone gwiazdką, dane 

nie zostaną zapisane. W takim przypadku podczas próby zapisu pojawi się komunikat o błędach, a pola 

wymagane zostaną oznaczone. 

 
Po wprowadzeniu i zapisaniu danych powrót do strony głównej wykazu dla województwa jest możliwy 

po kliknięciu w przycisk wróć do wykazu dla województwa. 

 

7 WYKAZ OPŁATOWY W PLIKU WORD – GENEROWANIE I POBIERANIE 

System umożliwia pobranie wykazu opłatowego w pliku Word. W tym celu należy najpierw wykaz 

opłatowy wygenerować w systemie. 

Wygenerowanie lub pobranie wykazu opłatowego dla danego województwa odbywa się poprzez 

wciśnięcie ikony pliku Word znajdującej się w kolumnie Wykaz w pliku Word.  

 

 

Wygląd ikony informuje o statusie generowania wykazu opłatowego. Po wygenerowaniu ikona pliku 

zmienia swój wygląd (status).  

Statusy wykazu zostały przedstawione poniżej: 

 

- wykaz, który nie był jeszcze generowany (podstawowy przycisk generowania wykazu) 

 

- wykaz w trakcie generowania 

 

- wykaz wygenerowany 
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Pierwsze generowanie 

W przypadku, gdy wykaz nie był jeszcze generowany, po wciśnięciu przycisku pojawi się następujący 

komunikat: 

 

Po wciśnięciu przycisku wygeneruj wykaz pojawi się informacja o dodaniu do listy wykazów 

oczekujących do wygenerowania. 

 

Pobieranie wygenerowanego wykazu opłatowego 

Wygenerowany wykaz można pobrać (plik Word) lub wygenerować ponownie (w przypadku 

wprowadzenia zmian w raporcie). 
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Wykaz w pliku Word jest dostępny dla wszystkich rodzajów wykazów, które znajdują się w zakładce 

Opłaty tj. dla wykazu niezatwierdzonego, wykazu zatwierdzonego oraz wykazów archiwalnych. 

 

 

Wykaz sporządzany jest w formacie pliku Word. Pobrany plik może zostać zapisany na nośniku 

w celu wprowadzenia w nim zmian lub uzupełnień. 

 

Przykładowy fragment wykazu opłatowego wygenerowanego w systemie za rok 2019: 

 

Załącznik nr 1 – Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
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Załącznik nr 4 – Zestawienie zbiorcze 

 
 

 

8 ZATWIERDZENIE WYKAZU OPŁATOWEGO, WYKAZY ZATWIERDZONE, 

WYKAZY ARCHIWALNE 

Strona główna wykazu dla województwa podzielona jest na trzy części: Niezatwierdzony wykaz 

opłatowy, Zatwierdzony wykaz opłatowy oraz Archiwalne wykazy opłatowe. 

 Niezatwierdzony wykaz opłatowy – część, w której można uzupełnić dane do wykazu (dotyczy 

uzupełniania danych w systemie, pozostałe dane uzupełniane są przez podmiot w wygenerowanym 

pliku Word), wygenerować wykaz, pobrać wykaz w pliku Word, zatwierdzić lub usunąć wykaz. 

 Zatwierdzony wykaz opłatowy – do tej części wykaz jest przenoszony po zatwierdzeniu. Wykaz  

zatwierdzony można pobrać w pliku Word, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

pobrać do korekty.  

 Archiwalne wykazy opłatowe – do tej części przenoszone są wszystkie wcześniejsze wersje 

wykazów (w przypadku więcej niż jednej korekty wykazu). Wykaz archiwalny można pobrać w pliku 

Word. 
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Wykaz można zatwierdzić, jeżeli raport do Krajowej bazy został wysłany i nie ma żadnej niewysłanej 

korekty raportu. W celu zatwierdzenia wykazu należy najpierw upewnić się, czy wszystkie dane zostały 

uzupełnione (zakładki „uzupełnianie danych”). Zatwierdzanie wykazu dla danego województwa 

odbywa się w oknie Niezatwierdzony wykaz opłatowy poprzez wciśnięcie przycisku Zatwierdź wykaz 

widocznego w kolumnie Opcje. Po zatwierdzeniu wykaz zostanie przeniesiony do części Zatwierdzony 

wykaz opłatowy.  

Funkcja zatwierdzania wykazu ma na celu umożliwienie zapisania aktualnej wersji wykazu. Dostęp 

do wcześniejszych wersji wykazu może mieć zastosowanie w przypadku ewentualnych korekt 

lub zmiany danych w raporcie do  Krajowej bazy. Wykaz może być dowolną liczbę razy zatwierdzany, 

usuwany i pobierany do korekty. 

 

9 KOREKTA ZATWIERDZONEGO WYKAZU OPŁATOWEGO 

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia poprawek do zatwierdzonego już wykazu 

(np. w wyniku zmiany danych w raporcie do Krajowej bazy) należy pobrać wykaz do korekty używając 

przycisku pobierz do korekty w kolumnie Opcje (sekcja Zatwierdzony wykaz opłatowy). 

Po wykonaniu tej czynności korekta wykazu (kopia wykazu zatwierdzonego) pojawi się w sekcji 

Niezatwierdzony wykaz opłatowy. W takim przypadku przy oznaczeniu wykazu dodana zostanie 

informacja o korekcie i numerze korekty (jeżeli korekt jest więcej). 

W celu dokonania stosownych zmian w wykazie pobranym do korekty należy kliknąć na przycisk  

sprawdź czy musisz uzupełnić dane (w kolumnie Emisja gazów lub pyłów do powietrza 

lub Składowanie odpadów) lub wygenerować ponownie wykaz (jeżeli uzupełnianie danych nie jest 

konieczne). Po dokonaniu wszystkich zmian wykaz można ponownie zatwierdzić. 

Niezatwierdzoną korektę wykazu można w dowolnym momencie usunąć przyciskiem usuń wykaz. 
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10 UZUPEŁNIANIE DANYCH W WYGENEROWANYM WYKAZIE OPŁATOWYM 

W PLIKU WORD – UZUPEŁNIANIE POZA SYSTEMEM KB 

Wykaz w pliku Word, wygenerowany z systemu Krajowej bazy, może wymagać dodatkowego 

uzupełnienia danych poza systemem, w celu dostosowania do zasad naliczania i wykazywania opłat 

za korzystanie ze środowiska. Uzupełnienie danych będzie dotyczyło m.in. następujących przypadków: 

 uzupełniania informacji dot. braku pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

(zgodnie z objaśnieniem nr 2 do załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wykazów - jeżeli 

podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia, należy wpisać „brak pozwolenia”. Jeżeli dla 

prowadzonej działalności nie jest wymagane pozwolenie, należy wpisać „pozwolenie nie jest 

wymagane”), 

 konieczności naliczenia opłat podwyższonych za brak wymaganego pozwolenia (o których mowa 

art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska), 

 naliczania opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla (CO2) z instalacji lub operacji 

lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, 

 gdy substancja zaliczona została do grupy związków z listy substancji do opłat (wymagane podanie 

dokładnej nazwy substancji - zgodnie objaśnieniem nr 6 do załącznika nr 1 rozporządzenia 

w sprawie wzorów wykazów), 

 uzupełniania nazw gmin o oznaczenia wiejska/miejska oraz podziału wyliczonych opłat na właściwe 

gminy wiejskie i miejskie (w przypadkach, gdy gminy mają taką samą nazwę np. gm. miejska Płońsk 

i gm. wiejska Płońsk). 

 

 

UWAGA!  

Zmiany wprowadzone w pobranym pliku Word nie są zapisywane w systemie Krajowej bazy. Plik 

należy zapisać na nośniku danych. 

Za treść wykazu oraz za jego przekazanie marszałkowi województwa odpowiada podmiot 

korzystający ze środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja generowania wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy – zakładka „Opłaty” 

 

»  K O B i Z E  «  24   

11 PRZYPORZĄDKOWANIE SUBSTANCJI Z LISTY OPŁATOWEJ DO SUBSTANCJI 

WYKAZYWANYCH W RAPORCIE DO KRAJOWEJ BAZY 

Poniżej przedstawiona została tabela, w której przyporządkowano substancje z listy opłatowej 

do substancji wykazywanych w raporcie do Krajowej bazy i która może być pomocna przy sporządzaniu 

wykazu opłatowego na podstawie informacji z Krajowej bazy. 

Lp. Lista substancji z Krajowej bazy 
Lp. na liście 

substancji do opłat 
Lista substancji do opłat 

I II III IV 

1 Dwutlenek węgla (Ditlenek węgla CO2) 23 Dwutlenek węgla 

2 Metan (CH4) 34 Metan 

3 Podtlenek azotu (N2O) 43 Podtlenek azotu 

4 Heksafluorek siarki (SF6) 27 Heksafluorek siarki 

5 Trifluorek azotu (NF3) 56 Sole niemetali 

6 Fluorowęglowodory (HFCs) 64 Wodorofluorowęglowodory 

7 Perfluorowęglowodory (PFCs) 40 Perfluorowęglowodory 

8 Akrylonitryl 1 Akrylonitryl (aerozol) 

9 Aldryna 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

10 Amoniak (NH3) 7 Amoniak 

11 Antracen 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

12 Arsen i jego związki (jako As) 8 Arsen 

13 Azbest 9 Azbest 

14 Benzen 10 Benzen 

15 Benzo(a)piren 11 Benzo(a)piren 

16 Bizmut i jego związki (jako Bi) 12 Bizmut 

17 Cer i jego związki (jako Ce) 13 Cer 

18 
Chlor i jego związki nieorganiczne (jako 

HCl) 
31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 

19 Chlordan 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

20 Chlordekon 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

21 Chlorek winylu 14 Chlorek winylu (w fazie gazowej) 

22 Chlorofluorowęglowodory (CFCs) 15 Chlorowcopochodne węglowodorów CFC 

23 Chrom i jego związki (jako Cr) 17 Chrom 

24 Cyjanowodór (HCN) 31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 

25 Cyna i jej związki (jako Sn) 18 Cyna 

26 Cynk i jego związki (jako Zn) 19 Cynk 

27 Dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 
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Lp. Lista substancji z Krajowej bazy 
Lp. na liście 

substancji do opłat 
Lista substancji do opłat 

I II III IV 

28 Dichlorometan (DCM) 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

29 Dieldryna 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

30 Disiarczek węgla 21 Dwusiarczek węgla 

31 Di-(2-etyloheksylo)ftalan (DEHP) 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

32 Endryna 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

33 
Fluor i jego związki nieorganiczne (jako 

HF) 
31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 

34 Halony 
25 Halony: 1211. 1301. 2402 

26 Halony – bromek metylu 

35 Heksabromobifenyl 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

36 Heksachlorobenzen (HCB) 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

37 Heksachlorocykloheksan (HCH) 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

38 Heptachlor 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

39 Kadm i jego związki (jako Cd) 28 Kadm 

40 Kobalt i jego związki (jako Co 30 Kobalt 

41 Lindan 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

42 Mangan i jego związki (jako Mn) 33 Mangan 

43 Miedź i jej związki (jako Cu) 41 Pierwiastki metaliczne i ich związki 

44 Mirex 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

45 Molibden i jego związki (jako Mo) 35 Molibden 

46 Naftalen 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

47 
Niemetanowe lotne związki organiczne 

(NMLZO) 

2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 

3 
Aldehydy pierścieniowe aromatyczne i ich 

pochodne 

4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 

5 
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich 

pochodne 

6 Aminy i ich pochodne 

24 Etery i ich pochodne 

26 Halony 

29 Ketony i ich pochodne 
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Lp. Lista substancji z Krajowej bazy 
Lp. na liście 

substancji do opłat 
Lista substancji do opłat 

I II III IV 

32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 

39 Organiczne pochodne związków siarki 

62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 

66 Związki heterocykliczne 

67 Związki izocykliczne 

48 Nikiel i jego związki (jako Ni)2) 36 Nikiel 

49 Ołów i jego związki (jako Pb)2) 38 Ołów 

50 Pentachlorobenzen 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

51 Pentachlorofenol (PCP) 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

52 

Pierwiastki metaliczne i ich związki2) 

z wyjątkiem wymienionych w innych 

pozycjach 

41 Pierwiastki metaliczne i ich związki 

53 
Pierwiastki niemetaliczne z wyjątkiem 

wymienionych w innych pozycjach 
42 Pierwiastki niemetaliczne 

54 

Polichlorodibenzodioksyny i 

polichlorodibenzofurany [PCDD + PCDF, 

dioksyny + furany] (jako Teq)6) 

44 
Polichlorodibenzodioksyny 

i polichlorodibenzofurany 

55 Polichlorowane bifenyle (PCB) 45 Polichlorowane bifenyle 

56 Pył całkowity  

46 
Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów 

ogniotrwałych 

47 Pyły krzemowe 

48 Pyły nawozów sztucznych 

49 Pyły polimerów 

50 Pyły środków powierzchniowo czynnych 

51 Pyły węgla brunatnego 

52 Pyły węglowo-grafitowe, sadza 

53 Pyły ze spalania paliw 

54 Pyły pozostałe 

57 Pył PM10 Frakcje pyłów – zawierają się w Pyle całkowitym (poz. 56) – nie są 

ustalone dla nich stawki opłat 58 Pył PM2,5 

59 Rtęć i jej związki (jako Hg)2) 55 Rtęć 

60 Substancje organiczne7) 57 Substancje organiczne 

61 Tetrachloroetylen (PER) 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

62 Tetrachlorometan (TCM) 20 Tetrachlorek węgla 

63 Tlenek etylenu 24 Etery i ich pochodne 
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Lp. Lista substancji z Krajowej bazy 
Lp. na liście 

substancji do opłat 
Lista substancji do opłat 

I II III IV 

64 Tlenek węgla (CO) 58 Tlenek węgla 

65 Tlenki azotu (NOx/NO2) 59 Tlenki azotu 

66 Tlenki siarki (SOx/SO2) 22 Dwutlenek siarki 

67 Toksafen 63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

68 
Trichlorobenzeny [wszystkie izomery] 

(TCB) 
63 

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

69 Trichloroetylen 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

70 Trichlorometan 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

71 

Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA) zgłaszane jako suma 

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i 

ideno(1,2,3-cd)pirenu 

63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

72 
Wodorochlorofluorowęglowodory 

(HCFCs)8) 
16 Chlorowcopochodne węglowodorów HCFC 

73 
Związki nieorganiczne z wyjątkiem 

wymienionych w innych pozycjach 

31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 

56 Sole niemetali 

60 Tlenki niemetali 

74 
Związki organiczne z wyjątkiem 

wymienionych w innych pozycjach  

2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 

3 
Aldehydy pierścieniowe aromatyczne i ich 

pochodne 

4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 

5 
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich 

pochodne 

6 Aminy i ich pochodne 

24 Etery i ich pochodne 

29 Ketony i ich pochodne 

32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 

37 Oleje 

39 Organiczne pochodne związków siarki 

62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

63 
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne 

i ich pochodne 

65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 

66 Związki heterocykliczne 

67 Związki izocykliczne 

75 1,1,1-trichloroetan 61 1.1.1-trójchloroetan 

76 1,1,2,2-tetrachloroetan 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

77 1,2-dichloroetan (EDC) 62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 

 

 


