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Na podstawie art. 210 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at reje-
stracyjnych, których wniesienie jest warunkiem rozpa-
trzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowane-
go.

§ 2. 1. WysokoÊç op∏aty rejestracyjnej, z zastrze˝e-
niem § 3, oblicza si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

O = B x WR/WP

gdzie:
O — oznacza wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej,
B — oznacza wysokoÊç bazowej stawki op∏a-

ty dla danego rodzaju instalacji,
WR — oznacza maksymalnà teoretycznà (mo˝-

liwà teoretycznie do osiàgni´cia) wiel-
koÊç parametru charakteryzujàcego
skal´ dzia∏alnoÊci prowadzonej w danej
instalacji,

WP — oznacza progowà wielkoÊç parametru
charakteryzujàcego skal´ dzia∏alnoÊci
prowadzonej w instalacji danego rodza-
ju.

2. WysokoÊç stawek bazowych (B) oraz progowe
wielkoÊci parametrów charakteryzujàcych skal´ dzia-
∏alnoÊci prowadzonej w instalacji  (WP), o których mo-
wa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. WielkoÊç wskaênika (WR) wyra˝a si´ w takich sa-
mych jednostkach, jak wielkoÊç wskaênika (WP), z za-
strze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli na terenie zak∏adu po∏o˝ona jest wi´cej ni˝
jedna instalacja tego samego rodzaju, to wskaênik (WR)
okreÊla si´ jako sum´ maksymalnych teoretycznych
wielkoÊci parametrów charakteryzujàcych skal´ dzia-
∏alnoÊci poszczególnych instalacji.

§ 3. 1. Je˝eli wniosek obejmuje instalacje ró˝nego
rodzaju, zlokalizowane na terenie jednego zak∏adu, wy-
sokoÊç op∏aty rejestracyjnej stanowi sum´ op∏at dla
poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych we-
d∏ug wzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. Je˝eli wielkoÊç wskaênika (WR) jest mniejsza
bàdê równa wielkoÊci wskaênika (WP), to wysokoÊç
op∏aty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce op∏a-
ty.

3. Je˝eli obliczona wysokoÊç op∏aty rejestracyjnej
jest wy˝sza ni˝ 3 000 euro, to op∏at´ wnosi si´ w wyso-
koÊci równowa˝nej 3 000 euro.

§ 4. Op∏at´ rejestracyjnà wnosi si´ w z∏otych stano-
wiàcych równowartoÊç nale˝nej kwoty w euro, wed∏ug
Êredniego kursu z∏otego do euro, og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia op∏aty
rejestracyjnej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at rejestracyjnych.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 4 listopada 2002 r.
(poz. 1591)

BAZOWE STAWKI OP¸AT REJESTRACYJNYCH ORAZ PROGOWE WIELKOÂCI PARAMETRÓW
CHARAKTERYZUJÑCYCH SKAL¢ DZIA¸ALNOÂCI PROWADZONEJ W INSTALACJI
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