
Poradnik „Opłaty i podatki ekologiczne po polsku” pełni rolę doradcy dla
wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, tj. przedsiębiorców, jednostek
organizacyjnych i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy zgodnie z usta-
wami tworzącymi prawo ochrony środowiska, mają obowiązek przygotować dwa razy
w roku odpowiednie sprawozdanie oraz wnieść odpowiednie opłaty ekologiczne. Opłaty
te trafiają na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli. 

System opłat ekologicznych funkcjonuje w Polsce od prawie 30 lat, pomimo tego zawiłe
przepisy w tym zakresie sprawiają problemy z samodzielnym naliczaniem opłat, sporzą-
dzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań. Z tego względu przygotowano
ten praktyczny poradnik o tym jak poprawnie i terminowo przygotowywać wymagane
dokumenty oraz zgodnie z nowymi przepisami prawa prowadzić ewidencję zanieczy-
szczeń i naliczać opłaty.

Poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej części syntetycznie omówiono obowiązki
przedsiębiorców względem środowiska, ogólnie scharakteryzowano podatki i opłaty
ekologiczne, zagadnienia prawne z nimi związane oraz dokonano systematyki opłat
ekologicznych obowiązujących w Polsce. 

W drugiej części przedstawiono zasady obliczania opłat ekologicznych za poszczególne
rodzaje zanieczyszczeń na podstawie praktycznych przykładów, w tym za pobór wody,
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, emisję
zanieczyszczeń z samochodów – ekopodatki od samochodów, odpady, zużyte baterie.
W tej części można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

• Jaka jest podstawa prawna danego rodzaju opłat? • Kto musi je wnosić, za jakie        
działania i jak je obliczyć? • Jakie są stawki opłat za 2010 r.? 

• Jak składać wnioski i wnosić opłaty? • Jakie formularze i jak należy wypełnić? 

• Co to są opłaty podwyższone? • Czy są zwolnienia, umorzenia? 

• Czy możliwe jest rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności? 

• Jak rozwiązać problem zaległości?

ISBN 978-83-7556-298-9 
EAN 9788375562989

CENA 39 zł

KSIĘGARNIA INTERNETOWA
w w w . c e d e w u . p l
Infolinia +48 (22) 396 15 00 
Zamówienia telefoniczne 

+48 (22) 396 15 01 

okladka Opłaty i podatki eko po Polsku_okladkaRachunkowosc.qxd  2011-02-15  15:35  Strona 1


