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Marszalek WOjet dztwa Mlopolskiego informuje, ze z dniem 18.06.2009 r. uleglo

zmianie Rozporzllodzenie

inistra Srodowiska w sprawie wzorow wykazow zawierajllocych

informacje i dane 0 zakresie korzystania ze srodowiska oraz 0 wysokosci naleznych oplat
(Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 816). W zwiqzku z powyzszym zwracam sit( z prosbllo
o rozpowszechnienie informacji dotyczllocych oplat za korzystanie ze srodowiska oraz oplaty

produkioweJwsrod'p6dmiol6wKorzystajllocych ze srodowiska oraz nowych podmiotow
rejestrujllocych dzialalnosc gospodarczllo m.in. na Panstwa stronie intemetowej.
Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego zawiadamia iz, na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001

r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001

r. Nr 62, poz. 627

z pozniejszymi zmianami) podmiot korzystajllocy ze srodowiska rna obowil\.zek sporzl\.dzania
sprawozdat. z zakresu korzystania ze srodowiska oraz uiszczania nale:inych oplat do

kORca miesil\.ca nastpujl\.cego po uplywie ka:idego p6lrocza.

31 LIPCA 2009 r. UPLYNIE TERMIN ROZLICZANIA SI ZA I P6L. 2009 r.
Oplaty wnosi sie za:

•

Wprowadzanie

gaz6w

i

pyl6w

do

powietrza

m.

in.

procesy

technologiczne,

przeladunek benzyn silnikowych, kotiy, silniki spalinowe, chow lub hodowla drobiu,
•

Pob6r w6d z wlasnych ujt(c wody podziemne, powierzchniowe,

•

Wprowadzanie sciek6w do w6d lub do ziemi m. in. scieki, wody chlodnicze, wody
opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektow
chowu lub hodowli ryb innych niz lososiowate lub innych organizmow wodnych,

•

Skladowanie odpad6w.

Podmiot korzystajllocy ze srodowiska ustala we wlasnym zakresie wysokosc naleznej
oplaty
ze

(ustalonllo

srodowiska

wedlug
mialo

stawek

miejsce)

obowiqzujllocych
i

wnosi

jib

w

bez

okresie,
wezwania,

w

ktorym
na

korzystanie

rachunek

urzt(du

marszalkowskiego wlasciwego ze wzglt(du na miej sce korzystania ze srodowiska.
Zwolnienia z oplat:

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wnosi sit( oplat z tytulu tych
rodzajow korzystania ze srodowiska, ktorych:

•

kwartalna wysokcsc nie przekracza 200 zl - dotyczy korzystania ze srodowiska za okres
od IV kwartalu 2003 r. do II kwartalu 2005 r.,

•

polroczna wysokosc nie przekracza 400 zl - dotyczy korzystania ze srodowiska za okres
od II polrocza 2005 r ..

Wit(cej informacji dotyczllocych oplat za korzystanie ze srodowiska znajduje sit( na stronie
intemetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-203, 63-03-162,
63-03-163,63-03-164,63-03-329.

ul. Basztowa 22
31-J56 Krakow

adres do korespondencji: ul. Raclawicka 56. 30-017 Krakow
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Marszalek Wojewodztwa Malopolilkiego zawiadamia rowniez it, na podstuwie ustawy
z dnia

II

maja 2001

r.

0

obowillzkach przedsil<biorcow w zakresie gospoetarowania

PiLktorymi odpadami oraz 0 C'placie produktowej i oplacie depozylo'vej (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 90 7 2007 r. poz. 607 z pozn. zm.) przf'dsi«biGrca pod1egajllcy art. I ww. ustawy
ma

obo"illzek

zapew'lienia

od7ysku,

a

w

szczegolnosci

recyklingu

odpadow

opakowaniowych i pouzytkowych.
Kogo dotyczy:

Art. 1. 1. Ustawa okresla obowillZki przedsil<biorcow, w rozumieniu przf'pisow ustawy z dni"
2 lipca 2004 r. 0 swoboGzie dzialalnosci gospodarczej, wprowadzaiacylli na terytorium

kra;u produkty w opakowaniach, ktorych rodzaje okresla zalllcznik nr 1 do ustawy,
i produkty wymienion w zalacznikach nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleie) do

utawy oraz okresla zasLdy ustalania i pobierania oplaty produktowej i oplaty depozytowej.
Ia.

Przepisy ustawy stosuje sil< rowniez do przedsil<bioTcy, ktory pakuje produkty wytworzone

pr:ce_ in'1ego przedsil<biorcl< i wprc,wadzaje na rynek krajowy.

lb.

W przypadku gdy produkt Iub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy

przez przedsil<biorcl< niebl<<Utcego wytworclt produktu lub produktu w opakowaniu, ktory zlecil
wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz ktorego oznaczenie zostalo umieszczone

r.a produkcie

lub produkcie

w

opakowaniu,

obowiltzki

okreslone

w

ustawie

obciltzajlt tego

przedsil<biorcl<.
1 c. Przez oznaczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 b, rozumie sil< znak towarowj w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
z pom. zm.) lub firml<, nazwl< przedsil<biorcy, a w przypadku oooby fizycznej - imil< i nazwisko

przedsil<biorcy Iub nazwl<, pod ktorlt wykonuje dzialalnosc gospodarczlt.

2.

Przez

przedsil;biorce

wprowadzajltcego

na

rynek

krajowy

produkty

w

opakowaniach

wymienionych w za1ltcmil-u nr 1 do ustawy rozumie si takZe:
:)

przedsibiorcl< prowadzltcego jednostkl< lub jednostki handlu detalicznego 0 powierzchni

hgndlowej pmvyzej 500 rr_. sprzedjcg;) prcdu1::ty r.:.1J. t>:ko..;"uc,

2)

przedsibiorcl< pruwadzltccgo wll,cej niz jednlt jednostk handlu detalicznego 0 lltcznej

pl'wierzchni handlowej powyzej 5.000 m2, bez wzgll<du na powierzchni pojedynczej jednostki,
sprzedajltcego produkty w tychjednostkach pakowane.
3.

Przepisy ustawy stosuje si rowniez do przedsibiorcy wprowadzajltcego na terytorium kraju

w drodze importu lub wewnltlrzwspolnotowego nabycia towary, ktorych cZl<sciami skladowymi lub
przynaleZnosciami

slt

produkty

wymienione

w

zalltcznikach

nr

2

i

3

do

ustawy.

Obowiazki sprawozdawcze przedsiebiorcow podlee:ajacych ustawie:
•

ZawiadoPlienie (art. 9 ust. 4),

•

Roczne sprawozdanie 0 wysokosci naletnej oplaty produktowej OS-OPI (art. 15).

Wii<cej informacji dotyczllcych oplaty produktowej znajduje sil< na stronie internetowej
www.malopolskie.pl/produktowa lub POQ nr tel. (12) 63-03-101.
Mieisce skladania sprawozdan
Urzltd Marszalkowski WojeNodztwa Malopolskiego
Departament Budzetu i Finansow
U1. Raclawicka 56

30 - 017 Krakow

Rozpowszechnienie informacji na temat oplat za korzystanie ze srodowiska oraz oplaty
produktowej rna na celu zwil<kszenie swiadomosci wsrod podmiotow 0 ww. obowi<p:kach
wynikajllcych z przepisow prawa.
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