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Od 2009 roku trwa porządkowanie i konsolidacja danych związanych z bilansowaniem ilości 

substancji uwalnianych w wyniku działalności gospodarczej do środowiska. Wiele mówiło się 

o tym, że opłata za wprowadzanie gazów będzie ustalana na podstawie wielkości rocznej 

rzeczywistej emisji, określonej w raporcie przedkładanym do KOBiZE i zacznie obowiązywać 

już od 2010 roku. W maju 2012 roku weszła w życie zmiana przepisów, która obowiązek 

rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie danych przedłożonych w raporcie 

przesunęła do 2017 roku. Oznacza to, że za okres do 31 grudnia 2016 r.  należy rozliczać się  

według dotychczas obowiązujących przepisów. Czy musisz wobec tego zarejestrować się w 

bazie KOBiZE i przedłożyć tam raport? Od czego to zależy?  

 

 

 

W tekście m.in.: 

- Czym jest krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami 

- Składanie wniosku 

- Jak sporządzić raport krok po kroku 
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specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej specjalizujący się w gospodarce 

odpadami, opłatach za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o 

oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko 
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Jeśli prowadzisz instalacje, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – nie masz wyboru. Raport do 

KOBiZE musisz składać corocznie, już od 2010 r. Dla tych podmiotów korzyść z informacji 

zawartych w naszej broszurze jest wymierna! Od prawidłowego rozliczenia będzie zależała od 

2017 roku nie tylko wysokość wnoszonej przez Ciebie opłaty, ale także unikniesz wizyty WIOŚ 

w swojej firmie w celu dokonania oceny informacji zawartych w raporcie.  

 

Czy w innym przypadku warto zarejestrować się w bazie KOBiZE i przedłożyć tam raport? 

Tu też odpowiedź brzmi twierdząco!   

 

Warto wykorzystać ten okres przejściowy, by poznać różnice pomiędzy wzorami formularzy, 

rozwikłać różnice między wytycznymi Krajowej bazy i innych instytucji, wzorem raportu do 

UM a sprawozdaniem do KOBIZE w praktyce. Dzięki przygotowaniu i złożeniu raportu za rok 

2013 sprawdzisz, czy rozliczasz się prawidłowo i unikniesz błędów w kolejnym roku, kiedy już 

będzie to Twoim obowiązkiem. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy konto w 

KOBiZE zostało utworzone dopiero w chwili obecnej, a działalność prowadzona była również 

we wcześniejszych latach, należy przedłożyć także raporty za lata 2010, 2011 i 2012, w 

zależności od daty rozpoczęcia działalności. 

 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w broszurze, znajdziesz w niej odpowiedź na 

nurtujące przedsiębiorców pytania: 

• Kto według KOBIZE i ustawy POŚ jest zobligowanych do złożenia raportu 

• Jak prawidłowo uzupełnić wymagane tabele 

• Kto kontroluje realizację obowiązku,  

• Jakie kary grożą przedsiębiorcom 

 


