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działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorcówl, zwracam się  do Pana Ministra 

z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2  poprzez wyłączenie z obowiązku 

sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ  mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców w sytuacji, o której mowa w art. 289 ust. 1 zdanie drugie POŚ, 

tj. gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się  z koniecznością  wnoszenia 

opiat z tytułu korzystania ze środowiska, alternatywnie zaś, co byłoby najbardziej pożądane, 

całkowite wyłączenie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ. 

„ Dz. U. z 2018 r. poz. 648. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.; dalej: „POŚ". 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 POŚ  podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym 

mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada marszałkowi województwa: 

1) wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane 

zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o: 

rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji - w przypadku 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do 

emisji i liczbie uprawnień  do emisji - w przypadku wydania uprawnień  do emisji, 

rodzajach i ilości składowanych odpadów - w przypadku składowania odpadów 

oraz o wysokości należnych opłat, 

2) wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat 

z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

Natomiast zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ  nie wnosi się  opiat z tytułu tych rodzajów 

korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość  
wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy  

roczna wysokość  opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się  także wykazów,  

których mowa w art. 286 ust. 1. 

Z powyższych regulacji wynika, ze w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość  
opłaty mieści się  w przedziale między 100 zł  a 800 zł, to przedsiębiorcy pomimo braku 

obowiązku uiszczenia opłaty środowiskowej mają  obowiązek przedłożyć  do Urzędu 

Marszałkowskiego wykaz za rok ubiegły, o którym mowa w art. 286 ust. 1 POŚ, co zdaniem 

Rzecznika MŚP uznać  należy za zbędny obowiązek administracyjny wymagający deregulacji. 

Co więcej, niedopełnienie ww. obowiązku sprawozdawczego, pomimo braku negatywnych 

konsekwencji dla finansów publicznych, wiąże się  z sankcją  w postaci grzywny wymierzanej 

na podstawie art. 359 ust. 2 POŚ. 
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Rzecznik MŚP już  w kwietniu 2019 r. w ramach procedowania projektu ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń  regulacyjnych (numer w wykazie 

prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD 494) wnosił  o zmianę  art. 289 ust. 1 zdanie drugie 

POŚ  poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„W przypadku gdy roczna wysokość  opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze 

środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 800 zł  nie przedkłada się  
także wykazów i informacji, o których mowa w art 286 ust. 1, 2 i 5.". 

W ocenie Rzecznika MŚP brak obowiązku sprawozdawczego w sytuacji, kiedy roczna 

wysokość  opiaty nie przekracza 800 zł  korespondowałby z wynikającym z art. 289 ust. 1 zdania 

pierwszego POŚ  brakiem obowiązku wnoszenia rocznej opiaty z tytułu korzystania ze 

środowiska w wysokości nieprzekraczającej 800 zł. 

W odpowiedzi na powyższą  propozycję  zmiany legislacyjnej Minister Środowiska 

w piśmie z dnia 25 kwietnia 2019 r., mak: BM-ZD.0221.2.2019.MH (kopia w załączeniu), zajął  
stanowisko, że mogłaby ona spowodować  utratę  danych o ilości zanieczyszczeń  
wprowadzanych do powietrza przez dużą  grupę  podmiotów korzystających ze środowiska. 

Obecnie w zakresie emisji do powietrza, zwolnieniem (kwota poniżej 100 zł) objętych jest 

12 650 podmiotów, natomiast proponowane zwolnienie (kwota pomiędzy 100 a 800 zł) 
dotyczyłoby aż  45 381 podmiotów. Należy dodać, że zmiana ta spowoduje utratę  wszystkich 

informacji o emisjach do powietrza i możliwości zweryfikowania czy wysokość  opłaty jest 

naliczona poprawnie i czy podmiot podlega zwolnieniu z wniesienia opiaty. Może to 

spowodować  rozszczelnienie systemu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 

Jednocześnie Minister Środowiska wskazał, że z uwagi na zbieranie przedmiotowych 

sprawozdań  przez Marszałków Województw wskazane byłoby pozyskanie stanowiska 

np. Konwentu Marszałków. 

Przychylając się  do powyższej sugestii, Rzecznik MŚP pismem z dnia 14 czerwca 

2019 r., mak: RMSP-298/2019/WPL, zwrócił  się  do Przewodniczącego Konwentu 

Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą  o przedstawienie opinii 

Konwentu Marszałków odnośnie propozycji zmiany art. 289 ust. 1 POŚ. Z uwagi na brak 

odpowiedzi, pismem z dnia 10 stycznia 2020 r., mak: RMSP-298/2019/WPL, Rzecznik MŚP 

ł Ś ę



Biuro Rzecznika 
Małych i średnich Przedsiębiorców 

ponowił  swoje zapytanie w przedmiotowej sprawie. Do dziś  do Biura Rzecznika MŚP 

nie wpłynęła odpowiedź  na ww. pismo. 

Tym niemniej, niezależnie od ewentualnej opinii Konwentu Marszałków w tej sprawie, 

w ocenie Rzecznika MŚP już  teraz istnieją  wystarczająco mocne argumenty przemawiające za 

wyłączeniem podmiotów korzystających ze środowiska, będących mikroprzedsiębiorcami oraz 

małymi i średnimi przedsiębiorcami z przedmiotowego, biurokratycznego obowiązku 

o charakterze wyłącznie administracyjnym. Jest konieczne z choćby potrzeby zapewnienia 

pewności obrotu prawnego tym przedsiębiorcom, których w zdecydowanej większości i tak nie 

dotyczy ten zagrożony karą  grzywny obowiązek. Zgodnie bowiem z danymi przedstawionymi 

przez Polską  Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości3  obecnie w Polsce jest ponad 2 miliony 

mikroprzedsiębiorców, niemal 54 tys. małych przedsiębiorców oraz ponad 15 tys. średnich 

przedsiębiorców. W konsekwencji aktualnie liczba podmiotów korzystających ze środowiska 

i zwolnionych z opiat na podstawie art. 289 ust. 1 POŚ  (45 381 podmiotów) stanowi jedynie 

ok 2% przedsiębiorców z sektora MŚP. 

Z powyższych danych liczbowych płynie zatem wniosek, że tylko niewielka część  firm 

z sektora MŚP objęta jest obowiązkiem sprawozdawczym, o którym mowa w art. 286 ust. 1 

POŚ  (zgodnie z zacytowanymi danymi Ministerstwa Środowiska podmiotów tych jest ok. 45 

tys.). Wyłączenie całej kategorii przedsiębiorców z sektora MŚP z przedmiotowego 

obowiązku, z których już  teraz co najmniej 98% nie jest objętych tym obowiązkiem, 

z jednej strony nie będzie miało systemowego wpływu na praktykę  związaną  
z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska, z drugiej zaś  przyczyni się  do 

zwiększenia pewności obrotu prawnego dla tych przedsiębiorców. Skoro bowiem tylko 

znikoma część  tych firm potencjalnie może kwalifikować  się  do przedmiotowego obowiązku, 

to objęcie ich prawnym wyłączeniem spod tego obowiązku wpłynie na poprawę  otoczenia 

regulacyjnego dla całego sektora MŚP. 

Co więcej, pod rozwagę  Pana Ministra pragnę  poddać  dalej idące rozwiązanie polegające 

na całkowitym wyłączeniu mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

3  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, czerwiec 2019, opubl.: 
https://www.parp.zov.pl/stora£,e/publications/pdf/2019 07 ROSS.pdf 
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z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ. Przemawiają  za tym 

następujące argumenty. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 286 ust. 3 POŚ  wykazy, o których mowa w ust. 1, są  
sporządzane na podstawie: 

raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, lub 

przepisów wydanych na podstawie art 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 

12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz 

stosownie do informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 59 ust. 5, art. 70 

ust. 12, art 71 ust. 11 i art 73 ust. 10 tej ustawy, lub 

dokumentów ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Przedmiotowe wykazy stanowią  zatem zbiór informacji, które już  wcześniej zostały 

zebrane i są  przekazywane organom władzy publicznej na podstawie odrębnych przepisów. 

W tym miejscu pragnę  wskazać, że zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców4  opracowując projekt aktu normatywnego określającego zasady 

podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, należy kierować  się  
zasadami proporcjonalności i adekwatności, a w szczególności: 

dążyć  do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych, a jeżeli nie jest to 

możliwe, dążyć  do ich nakładania jedynie w stopniu koniecznym do osiągnięcia ich celów; 

dążyć  do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane  

informacje są  przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie  

obowiązujących przepisów; 

dążyć  do umożliwienia realizacji obowiązków informacyjnych w postaci elektronicznej; 

implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, dążyć  do nakładania 

wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów 

implementowanych przepisów. 

4  Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm. 
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Powyższy przepis ma również  zastosowanie w stosunku do już  obowiązującego prawa, 

stanowi bowiem uzasadnienie dla zmiany legislacyjnej przepisów niespełniających 

powyższych zasad. 

Po drugie, wskazać  należy, że na podstawie art. 288 POŚ  marszałkom województwa 

przysługują  uprawnienia kontrolne wobec podmiotów korzystających ze środowiska, jak 

również  istnieje podstawa prawna do dokonania z urzędu ustaleń  stanu faktycznego 

i wymierzenia opiaty w prawidłowej wysokości w drodze decyzji administracyjnej. Tym 

samym już  w aktualnym stanie prawnym istnieją  instrumenty gwarantujące, że wdrożenie 

wnioskowanej zmiany legislacyjnej nie spowoduje rozszczelnienia systemu wnoszenia opiat za 

korzystanie ze środowiska. 

W związku z powyższym zwracam się  z wnioskiem jak na wstępie. 
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Załączniki: 
kopia pisma Ministra środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak: BM-ZD.0221.2.2019.MH, 
kopia pisma z dnia 14 czerwca 2019 r., mak: RMSP-298/2019/WPL wraz z załącznikiem, 
kopia pisma z dnia 10 stycznia 2020 r., mak: RMSP-298/2019/WPL. 
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Warszawa. dnia 2kwietnia 2019 r. 
MINISTER ŚRODOWISKA 

Henryk Kowalczyk 

BM-ZD.0221.2.2019.MH 

Pan 
Marek Niedużak 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii 

Szanowny Panie Ministrze, 

w nawiązaniu do tabeli uwag dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń  regulacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 
UD494), informuję  że zaproponowana przez Rzecznika MŚ13  zmiana dotycząca art. 289 POŚ  
(poz. 49 w tabeli uwag) dotycząca zwolnienia z obowiązku przedkładania wykazów 
i informacji w przypadku, gdy kwota opłaty mieści się  w zakresie 100-800 zł  (obecnie poniżej 
100zł) mogłaby spowodować  utratę  danych o ilości zanieczyszczeń  wprowadzanych do 
powietrza przez dużą  grupę  podmiotów korzystających ze środowiska. Obecnie w zakresie 
emisji do powietrza, zwolnieniem (kwota poniżej 100zł  ) objętych jest 12 650 podmiotów. 
natomiast proponowane zwolnienie (kwota pomiędzy 100 a 800 zł) dotyczyłoby aż  45 381 
podmiotów. 

Należy dodać, że zmiana ta spowoduje utratę  wszystkich informacji o emisjach do 
powietrza i możliwości zweryfikowania czy wysokość  opłaty jest naliczona poprawnie i czy 
podmiot podlega zwolnieniu z wniesienia opiaty. Może to spowodować  rozszczelnienie 
systemu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 

Jeśli zaś  chodzi o wpływ propozycji na agregację  informacji dotyczących 
gospodarowania odpadami istotne tu może być  stanowisko marszałków województw, którzy są  
adresatami sprawozdań  w tym zakresie, dlatego wskazane byłoby pozyskanie stanowiska np. 
Konwentu Marszałków. 

Z poważaniem 
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i:msP - 2 98 i 20A ' Warszawa. dnia 14 czerwca 2019 r. 

Pan 

Mieczysław tiłruk 

Przewodniczący Konwentu 

Marszalków Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Urząd Marszał kowski 

Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

()I • 
,S2Q44-0L114 a_m-Ae 

w związku z aktualnie procedowanym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w celu ograniczenia obciążeń  regulacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: U0494), w ramach którego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

zaproponował  m.in. zmianę  art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.; dalej: .,POŚ"), zwracam się  z prośbą  
o przedstawienie opinii Konwentu Marszałków odnośnie do przedmiotowej propozycji zmiany. 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 POŚ  podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym 

mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający 

informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opiat oraz 

wysokość  tych opłat, z zastrzeż.eniem art. 289 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ  

nie wnosi się  opiat z tylu/u łych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych 

w art. 273 ust. I. których roczna wysokość  wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego 

nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość  opłaty z tyłułu każdego z rodzajów 

1 
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(łowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. I nie przekracza 100 :1. nie  

ze wykazów i infirmacli, o których mowa w art. 286 ust. I, 2 i 5.  

ch regulacji wynika, że w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość  

w przedziale między 100 zł  a 800 zł, to przedsiębiorcy pomimo braku 

zenia opiaty środowiskowej mają  obowiązek przedłożyć  do Urzędu 

) wykaz 72 rok ubiegły, o którym mowa w art. 286 ust. 1. 2 i 5 POŚ, co 

,a Małych i Średnich Przedsiębiorców witać  należy za zbędny obowiązek 

wymagający deregulacji. Co więcej, niedopełnienie ww. obowiązku 

pomimo braku negatywnych konsekwencji dla finansów publicznych, 

ą  w postaci grzywny wymierzanej na podstawie art. 359 ust. 2 POŚ. 

z powyższym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował  
.1. 1 zdanie drugie POŚ  poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

ku gdy roczna wysokość  opiaty z tytułu lcażdego z rodzajów korzystania ze 

id wymienionych w art. 273 ust. I nie przekracza 800 zł, nie przedkłada się  

?fOrmacji, o laórych mowa w arf. 286 ust. I. 2 i 5.. 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców brak obowiązku 

. w sytuacji, kiedy roczna wysokość  opiaty nie przekracza 800 zł, 
wynikającym z art. 289 ust. 1 zdania pierwszego POŚ  brakiem obowiązku 

opiaty z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości nieprzekraczającej 

dzi na powyższą  propozycję  zmiany legislacyjnej Minister Środowiska 

; kwietnia 2019 r., znak: BM-ZD.0221.2.2019.MH (kopia w załączeniu) zajął  
mogłaby ona spowodować  utratę  danych o ilości zanieczyszczeń  

ło powietrza przez dużq grupę  podmiotów korzystajqcych ze środowiska. 

:ie emisji do powietrza, zwolnieniem (kwota poniżej 100 zł ) objętych jest 

.w. natomiast proponowane zwolnienie (kwota pomiędzy 100 a 800 zł) 

381 podmiotów. Należy dodać, że zmiana ta spowoduje utratę  wszystkich 

fach do powietrza i możliwości zweryfikowania czy wysokość  opiaty jest 

vnie i czy podmiot podłego zwolnieniu z wniesienia opłaty. Może to 

:czelnienie systemu wnoszenia opiat za korzystanie ze środowiska. 
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Jednocześnie Minister Środowiska wskazał, że z uwagi na zbieranie przedmiotowych 

sprawozdań  przez Marszałków Województw wskazane byłoby pozyskanie stanowiska 

np. Konwentu Marszałków. 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się  do Pana Przewodniczącego z prośbą  

o przedstawienie opinii Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

względem powyższej propozycji zmiany legislacyjnej. 

ę

ł 

Załącznik: 
- kopia pisma Ministra środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.. znak: BM-ZD.0221.2.20 I 9.MH. 
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r‚ i--r" Warszawa. dnia -ikwiełnia 2019 r. 

MINI .R ŚRODOWISKA 

ib vk Kowalczyk 

MH 

Pan 
Marek Nieduiak 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii 

Szanown) Pani' 

nawi 

ograniczenia c 

1113494), infor 

(poz. 49 w 

i informacji w 

100z1) mogłal 

powietrza przi 

emisji do pcim 

natomiast pro] 
podmiotów. 

Należy 
powietrza i in 
podmiot podl 
systemu wnoś  

Jeśli : 
gospodarowar 
adresatami sp! 
Konwentu Ma  

uistrze, 

niu do tabeli uwag dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
ążeń  regulacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 
ję  że zaproponowana przez Rzecznika MŚ1) zmiana dotycząca art. 289 POŚ  
„ li uwag) dotycząca zwolnienia 7 obowiązku przedkładania wykazów 
.ypadku, gdy kwota opłaty mieści się  w zakresie 100-800 zł  (obecnie poniżej 
spowodować  utratę  danych o ilości zanieczyszczeń  wprowadzanych do 
1użą  grupę  podmiotów korzystających ze środowiska. Obecnie w zakresie 
-za, zwolnieniem (kwota poniżej 100zł  ) objętych jest 12 650 podmiotów, 
owane zwolnienie (kwota pomiędzy 100 a 800 zł) dotyczyłoby aż  45 381 

dać, że zmiana ta spowoduje utratę  wszystkich informacji o emisjach do 
wości zweryfikowania czy wysokość  opłaty jest naliczona poprawnie i czy 
zwolnieniu z wniesienia opiaty. Może to spowodować  rozszczelnienie 

ia opłat 72 korzystanie ze środowiska 
chodzi o wpływ propozycji na agregację  informacji dotyczących 

idpadami istotne tu może być  stanowisko marszałków województw, którzy są  
ozdań  w tym zakresie, dlatego wskazane byłoby pozyskanie stanowiska np. 
łłków. 

Z poważaniem 



Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

RM sP -P92120)9 hAJ P 1._ 
Warszawa. dnia 10 stycznia 2020 r. 

Pan 

Wlack sław Ort 1 

Przew odniczący konwentu 

Nlarszalków Wojew (Witw 

IZ/CCIN pospolitej Polskiej 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
al. L. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 

pismem z dnia 14 czerwca 2019 r.. znak: RMSP-29812019/WP1.. Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców zwrócił  się  z prośbą  o przedstawienie opinii Konwentu Marszałków 
odnośnie propozycji zmiany art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony 
środowiska". Do dzisiaj Rzecznik nie otrzymał  odpowiedzi na ww. pismo. 

W związku z powyższym pragnę  wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców:-  organy, organizacje lub 
instytucje publiczaw, do których zwróci się  Rzecznik, są  obowiązane z nim współdziałać  
i udzielać  mu pomocy. 

Wobec powyższego uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi na w w. pismo. 

Załącznik: 
- kopia pisma z dnia 14 czerwca 2019 r.. znak: RMSP-298,2019/WPL wraz z ?złącznikiem. 

' Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm. 
2[)  U. z2018 r. poz. 648. 


