
  
      

       

       
     

   

   

 
  

 
  

 
    

 
 

           
 

    

     

     

  

           
           

        

 

   

          

 

  

  

      

    

                     
                     

      
                       

                      
 

                         
    

                         
        

                    
                      

  
  

 
  

   
 

Suma kontrolna: c73083a3d04e00defe39b34fe9c0a8ba 

WYKAZ ZAWIERAJĄCYZBIORCZEZESTAWIENIEINFORMACJI OZAKRESIE 
KORZYSTANIAZEŚRODOWISKAORAZ OWYSOKOŚCI NALEŻNYCHOPŁAT 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 
ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT 1) 

rok 2) : 2018 

Podmiot korzystający ze środowiska 

Nazwa: 
Główny Urząd Miar 

Adres: 
Elektoralna 2, Warszawa 
00-139 Warszawa 
1465108 Śródmieście, Powiat m.st. Warszawa 

REGON: 010415420 
NIP: 5251008361 

Telefon lub fax: 22 581 95 80 / 22 581 93 96
Adres e-mail:grzegorz.wierzbicki@gum.gov.pl 

Lp. Rodzaj korzystania ze środowiska Kod 
tabeli 

3) 

Wysokość opłaty
[zł] 

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

1.1 Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza A 150.95 

1.2 Przeładunek benzyn silnikowych B 0.00 

1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, 
drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane 

C 0.00 

1.4 Silniki spalinowe D 31.67 

1.5 Chów lub hodowla drobiu E 0.00 

I Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem 4) 183 

2. Składowanie odpadów 

2.1 Odpady składowane selektywnie A 0.00 

2.2 Odpady składowane nieselektywnie A 0.00 

II Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4) 0 

Suma opłat ogółem 5) [zł] 0 

Objaśnienia: 

1) Wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek zwykazów zawartych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska orazo wysokości należnych opłat. 
2) Należypodać rok, którego dotyczywykaz.
3) Oznaczenie literowe tabel w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających 
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska orazo wysokości należnych opłat; należypodkreślić kod tej tabeli, którą danypodmiot korzystającyze 
środowiska wypełnił. 
4) Zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwotymniejszą niż50 groszypomija się, a końcówkę kwotywynoszącą 50 groszyi więcej
podwyższa się do pełnych złotych. 
5) Suma opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska, określonych w wierszach I i II; nie wlicza się do niej opłat ztytułu tych rodzajów korzystania 
ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. 

Pouczenie: 
Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie zprzepisami ustawyzdnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432). 

.............................................. .............................................. .............................................. 
(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu korzystającego
ze środowiska) 



                
        

        

   

   

 

 

  
     

  

 

 

 

    
   

  

  

               
                

      

WYKAZ ZAWIERAJĄCYINFORMACJEOILOŚCI I RODZAJACHGAZÓW LUBPYŁÓW WPROWADZANYCHDOPOWIETRZA, DANE, NAPODSTAWIEKTÓRYCH
OKREŚLONOTEILOŚCI, ORAZ INFORMACJEOWYSOKOŚCI NALEŻNYCHOPŁAT 

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza * rok **: 2018 

Podmiot korzystający ze środowiska Miejsce lub
miejsca

korzystania 
ze 

środowiska 

Lp. Adres Gmina Powiat 

Nazwa: 
Główny Urząd Miar 

Adres: 
Elektoralna 2, 
Warszawa 
00-139 Warszawa 
1465108 
Śródmieście, 
Powiat m.st. 
Warszawa 

1 Główny Urząd
Miar 
Elektoralna , 
Warszawa 
00-139 
Warszawa 
Tel.: 22 581 95 80 
Faks: 22 581 93 
96 

1465108 
Śródmieście 

1465 Powiat m.st. 
Warszawa 

REGON:010415420 
NIP:5251008361 

Telefon lub fax: 
22 581 95 80 / 22
581 93 96 

2 Transport 1465108 
Śródmieście 

1465 Powiat m.st. 
Warszawa 

* Wniniejszym wykazie wypełnia się tylko te tabele, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska. 
Wtabelach należypodać wielkości wrazzjednostkami miary, w których zostaływyrażone. 

** Należypodać rok, którego dotyczywykaz. 



        

 
      

 
  
   

 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 
  
 

  
 

  
 

 
  
 

  
 

 

         

         
   

     

 

 
 

  
 

 

  
     

 

   
  

          

 

   

Miejsce korzystania ze środowiska nr 1: GłównyUrząd Miar 

TABELAA 

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA 

Lp. Adres Rodzaj 
instalacji/działalności

* 

Nominalna 
moc cieplna 
urządzenia 

spalającego
paliwo
[MW] 

Rodzaj
urządzenia 
ochronnego 

Pozwolenie na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do

powietrza/zintegrowane *,1) 

Zużycie 
surowców, 
materiałów, 

ilość 
produktów lub 
inna wielkość 

3) 

numer i data 
wydania oraz

organ, który wydał
2) 

termin 
obowiązywania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elektoralna , 
Warszawa 
00-139 
Warszawa 
Okres 
korzystania ze 
środowiska 
Od: 2018-01-
01 
Do: 2018-12-
31 

Instalacje
klimatyzacyjne 

Typ: Pozwolenie
nie jest wymagane
Nr: 
Data wydania:
Organ wydający: 

Od: 
Do: 

5.0 kg 
utrata w 
wyniku 

nieszczelności 
układu 

Typ: Pozwolenie
nie jest wymagane
Nr: 
Data wydania:
Organ wydający: 

Od: 
Do: 

Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 4): Instalacje klimatyzacyjne 

Źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 5): użytkowanie urządzeń wykorzystujących 
wodorofluorowęglowodory w procesach chłodniczych 

Lp. Nazwa i kod substancji 6) Skuteczność /
dyspozycyjność

urządzenia 
ochronnego

[%] * 

Wskaźnik emisji
/ wyniki

pomiarów *, 7), 
8) 

Wielkość 
emisji 9) 

[kg] 

Jednostkowa 
stawka 

opłaty 10) 

[zł/kg] 

Wysokość
opłaty

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 wodorofluorowęglowodory 
HFC(fluoropochodne węglowodorów HFC, 
np. R134a, R404a, R407a/c, 410a) (64) 

1.0 [kg/kg] 5 30.19 150.95 

Wysokość opłaty ogółem [zł] 150.95 
* Niepotrzebne skreślić. 

Lp. Gmina Suma opłat za wprowadzanie gazów do powietrza w poszczególnych gminach [zł] 

1 1465108 Śródmieście 150.95 

Wysokość opłaty ogółem [zł] 150.95 



      
 

           
 

     
 

 

   
   

     
 

   

  

  

  
 

 
  

 

  
 

  

 

   
  

   

  

  

  
 

 
  

 

  
 

  

 

   

               
                       

   
                       

   

  
                 

      
                   
            
             
                         

                           
         

                  
               

         
                   

          
                     

 
              

     
      
      

Miejsce korzystania ze środowiska nr 2: Transport 
TABELAD 

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW 
SPALINOWYCH * 

DO POWIETRZA Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH 

Lp. Rodzaj silnika spalinowego Rodzaj paliwa Zużycie paliwa 11) 

[Mg] 
Jednostkowa 
stawka opłaty

[zł/Mg] 

Wysokość opłaty
[zł] 

1 2 3 4 5 6 

5 Silniki w samochodach osobowych 
zarejestrowanych po raz pierwszy
po dniu 31.12.2005 r. lub z 
dokumentem potwierdzającym 
spełnienie wymagań EURO 4** 

benzyna silnikowa 12) 

gaz płynny propan-
butan 

sprężony gaz ziemny
(silniki fabrycznie
przystosowane do
zasilania gazem), w
tym biometan 

sprężony gaz ziemny
(silniki przebudowane),
w tym biometan 

olej napędowy 0.288372 5.35 1.54 

biodiesel 

6 Silniki w samochodach osobowych
z dokumentem potwierdzającym 
spełnienie wymagań EURO 5** 

benzyna silnikowa 12) 2.420613 5.84 14.14 

gaz płynny propan-
butan 

sprężony gaz ziemny
(silniki fabrycznie
przystosowane do
zasilania gazem), w
tym biometan 

sprężony gaz ziemny
(silniki przebudowane),
w tym biometan 

olej napędowy 4.230374 3.78 15.99 

biodiesel 

Wysokość opłaty ogółem [zł] 31.67 

* Wniniejszej tabeli wypełnia się tylko te pozycje, które dotyczą danego podmiotu korzystającego ze środowiska.
** EURO1, EURO2, EURO3, EURO4 i EURO5 – oznaczają europejskie normyemisji spalin zsilników pojazdów samochodowych (samochodów osobowych, 
samochodów ciężarowych i autobusów).
*** Etap I, etap II i etap IIIA– oznaczają europejskie normyemisji spalin zsilników maszyn i urządzeń, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych, pojazdów 
szynowych i jednostek pływających. 

Objaśnienia: 

1) Dotyczyinstalacji. 
2) Jeżeli podmiot nie posiada wymaganego pozwolenia, należywpisać „brak pozwolenia”. Jeżeli dla prowadzonej działalności nie jest wymagane 
pozwolenie, należywpisać „pozwolenie nie jest wymagane”. 
3) Należypodać wielkość, do której odnosi się wskaźnik emisji, zopisem, czego dotyczy, przykładowo wielkość produkcji lub czas pracy. 
4) Wypełniane oddzielnie dla każdej instalacji lub działalności; należywskazać instalację lub działalność. 
5) Wypełniane oddzielnie dla każdego źródła powstawania wprowadzanych do powietrza substancji; należywskazać źródło.
6) Numer porządkowyzlistysubstancji objętych opłata mi zawartej w tabeli Aw załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 290 ust. 2 
ustawyzdnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U. z2018 r. poz. 799, zpóźn. zm.). Wprzypadku gdysubstancja zaliczona została do 
grupyzwiązków ztej listy, należypodać dokładną nazwę substancji. 
7) Wopisie dotyczącym wskaźnika emisji należypodać sposób wyznaczenia wskaźnika, ewentualnie jego źródło. Wopisie dotyczącym wyników pomiarów 
należypodać warunki eksploatacyjne występujące w trakcie pomiarów; w przypadku pomiarów ciągłych − emisje średnie dobowe. 
8) Z wyłączeniem informacji dotyczących wyników pomiarów dołączonych do wykazu.
9) Wprzypadku wyznaczenia wielkości emisji zzastosowaniem wskaźnika emisji, wielkość emisji oblicza się przezpomnożenie wartości wskaźnika emisji i 
wartości zkolumny„Zużycie surowców, materiałów, ilość produktów lub inna wielkość”.
10) Wprzypadku braku wymaganego pozwolenia jednostkową stawkę opłatynależyzwiększyć o 500% − za korzystanie ze środowiska od dnia 1 stycznia 
2009 r. 
11) Zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, uwzględniając, że gęstość: 
− benzynysilnikowej wynosi 0,755 kg/l, 
− gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l, 
− sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3, 



     
    

          
         
            

        
 
               
     
            
           

                     
    

                    
                      

  
  

 
  

   
 

− oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l, 
− biodiesla wynosi 0,84 kg/l.
12) Dotyczytakże benzynysilnikowej zzawartością bioetanolu do 10% masy.
13) Wypełniane oddzielnie dla każdej fermy; należypodać adres fermy. 
14) Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru: 
O= q * k * t * 10-4 

w którym:
O– oznacza opłatę za gazylub pyływprowadzone do powietrza zchowu lub hodowli drobiu, 
q – oznacza jednostkową stawkę opłaty, 
k – oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym, 
t – oznacza faktycznyczas utrzymywania drobiu wyrażonyjako procentowa część roku, 
10-4 – oznacza mnożnik uwzględniającyto, że jednostkowa stawka opłatyodniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony 
jest jako procentowa część roku. 

Pouczenie: 
Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie zprzepisami ustawyzdnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432). 

.............................................. .............................................. .............................................. 
(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu korzystającego
ze środowiska) 


