
URZĄD MARsZĄŁKowsKI
woJEwÓDzTwA MALoPoLSK]EGo

Kratów, dnia 23 sB'cznia 20 l 4 r.

Nasz znak: SR.XVII.7245.7'l8'2013.ŁM
sR-xv.7252. 1201.2013.MW

Urząd MiaŚta i
Ryn€k 1
32-440 Sułkowi

krżno|.) i Panst,|,o,

Depaltament srodowiska Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego zwraca

się z p.rośbą o bieżące informowanie podmiotów o konieczności w}'wiąz}.\łania się z obowiązków

spmwozdawczych względem Marszałka Wojewódfwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach

okeślonych w niżej wymienionych ustawach, rv szczegóIności o lozpowszechnienie informacji

dotyczącej zniany systemu lofliczania opłat za korzystanie ze śIodowiska (z systemu półrocznego

na roczny) wśród podmiotów korzystających ze środowiska oraz nowych podmiotów rejestlujących

działalność gospodarcząm'in. na Państwa stronie intenietowej:

. ustavta z dnia 27 hyietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. M 135, poz 1243

z późniejszymi miąnami) orcrz ustawą 2 dhia ]4 grudnia 2a12 r. o odpadach (Dz, tI'

z 2013 r' poz. 21 ze zn') obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawofdaw€zości

odpadowej, załącmik nr 1,

. ustawa z dnia 21 l{.Wietnią 2009 r. o bateriach i akumulatarach (Dz U' f 2009 r. Nr 79'

poz' 666 ze zm.), obowiązki z zakesu gospodarki bateriami i akumulatorami' załącanik

nf 2,

. ustawa z dnia 1] mąja 2001 r- o opakowaniach i odpadach opakowaniow\ch (Dz' LI.

z 200l r' Nr 63, poz. 638 ze zm') oftf ustąwa z dnia 13 czerwcą 2013 r' o gospodarce

opakową iami i odpadami opakowaniowyni (Dz. U' z 201j t' poz. 888), która uchyla

z dniem 1stycznia 2011roku$Ą,' Itstall)ę z dnia ]] maja 200l r. obowiązki z zakesu

gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, załączrik nr 3,

. ust6,!a z dnia ]l maja 2001 t. o obowiązkach przedsĘbiorców w zakresie

gospodaro'!,ania niehórymi odpadami oraz o oplacie produhowej (tekst jednolity

Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 6a7 ze zm) obowiąz€k zapewnienia odpowiedniego

poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouz''tkowych oraz

op|ata produktowa' zalącznik rrr 4,

3].]5ó Kruków
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ustava z dnia 27 kwiet ia 200I t. _ Prawo ochrony środowiska (Dz' U, z 2013 r'
poz. 1232 ze zn.)' obowiązki z zaloesu oplrt za korzystenie ze środowfukr, załączt k

m5,

ustawa z dnia 20 l.\,ietnia 2004 r. o substancjach zubożających iła$twę ozohową (Dz' U,

z 2004 t. Nr 121' poz. 1263 ze zn.), op|,t, z^ substatrcje kotrtrolowane, za.łączrrik m 6,

ustąu/a z dnia 27 kwiei1ia 2001 |. _ P|iwo ocł,|oky środowiska (Dz. U. z 2013 r' poz.

1232 ze zn.) obowiąz,ki gzedldadania informacji o rodzaju' ilości i miejscu

wystęl,owania substancji stwrrzlj{cych szcz€gó|ne Agroź,Anie d|a środowisk!,

załąca,|k ir 'l .

Dodatkowo informuję, ze w zaĘ.zerńu zujduje się szereg informacji dotycząpych
poszczególnych obowiąztów.

_ :J:t;p.J L,yr-k,|] .
uepJriJntenLu/grocjuwi!lJ

Tomasz pietrusiak

Otrzvmuia:
l. Urzędy GmiĄ Miaś oraz stas.tM województwa Małopolskiego.
2. SR-XvuI. e
3. SR-XV. a&

Zah.aiki:
l' zstą.z|ik E t. Ewid€ncja i sFawozdawc2.ść odpadowa.
2. załqłłik nr 2. GosPod&ka bate.iami i akumu|alorami'
3. załą.znik ff 3' Gospodaika oPakowoiMi i odpadami opakowar o\łymi.
4. załącznik nr 4. obowiq?€k zp€wni€nia odpowiednicgo Pofiomu odzyŚku i recyklingu odpadów opakowrniowyoh

i pouż'lko.wych o.az opłata Ptodłktowa'
5. załącz'ik nr 5 ' oPłaly za korzystanie ze środowkka'
6' załącżnik Ń 6' opłŃĄ fĄ substancje kontrolowo..
7. załqpznik nr 7. substancj€ stwa'.jące szczególne zggrożcnic dla ś.odowiska'
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Zalącznik nr 1. Ewideucja i sprawozdawczość odpadowa.

Zgodnie z art' 66 ust' ] vw, ustąwy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do

prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji' Przez temin posiadacza

odpadów rozumie się kazdego, kto faktycznie wlada odpadami (wf'twórca odpadów, inna

osoba fizyczna, osoba pla\łna lub jednostka olganizacyjna), z wyłączeniem prowadzącęgo

działalność w zakresie tmnsporfu odpadów; domniem).wa się, że wladający powierzchnią

ziemi jest posirdaczem odpadów znajdujących Śię na nieruchomości (A/t' 3 ust' ] ph ]9

iłw ' ustawy) ,

w}'twórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji sporządza roczrre

sprawozdanie o \ry'twaŹanych odpadach i o gospodarowaniu odpadani, ffodnie z ąrt. 75 us|' l

|łstą\,y o odpadach. zęstarvieńe składa się w tęrminię do 15 marca za poprzedni rok

kalendarzowy marszalkowi województwa wlaściwemu ze względu na miejsce wytwarzqnia,

zbierhnia lub przetwarzania odpadów (a/t 7ó ust 1 ww' ustÓ|y)' Przez w)'twórcę odpadów

rozumie się kaidego, którego działalność lub b},towanie powoduje powstawanie odpadów

(pierwotny \ł}twórca odpadów) oiaz kazdego, ko przeplowadza wstępne przetwaŹanie, mieszanie

lub inne działania powodujące mrianę charalderu lub sk.ładu tych odpadów (Mómy \łytwórca

odpadów)'w}twóIcą odpadów powstających w Ę'niku świadczenia usług w zakesie budowy,

rozbiórki' remonfu obiektóą czyszczenia zbiomików lub urządzeń oraz Ęrzątanią konserwacji

i naFaw jest podmiot' który świadczy usługę' chyba ze umorva o świadczenie uslug Śtanowi

in czei (art. 3 ust. 1 pla 3 ww. ustawy).

obowięek prowadzeńa ewidencji ńe dolyczy (zgodnie z afi'66 us|' 1 ww' usta\|y)

w}twórców tylko odpadów komrmalnych, wytwórcó\' odpadów \ł,' postaci pojazdów wycofanych

z ekploatacji, jezeli pojazdy te zostały pŹękazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację

dęmontazu lub pŹedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, osób fizycznych i jednostek

organizacyjnych niębędących pżędsiębiorcarni' którę \łykożysfują odpady na potrzeby własn€

zgodnie z art. 27 1tst. 8 1,t\). uttawy.

Zestawienia za |ata 20|| _ fol3 na|ei'y spotz'ądzió la formularzu zgodnie z formą

układem i techniką okeśloną w rozpo|ządzcniu Minisrra Środowiską z dnia 8 grudnia 2010

roku w sprawie zakłesu infor|hącji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania

i pfzek'azwąnie zbio|czych zestclwień danlch o odpadach (Dz. U' z 2al0 r' Nr 249, poz. 1671)'

Zestawienia za |zta 2009 _ 2010 należy sporządzić na formularzu zgodnie z formą układem

i techniką okeśloną w rcfpor4ądzeniu Ministra Środowisku : dnia 25 naja )()07 r. v sprąy,ie

zakresu informacji orąz wzorów /Llrmularzy służących do sporządzania i ptzekazywanie
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zbiorczych zestąwień dąnych (Dz' U' z 2007 r' Nr 101 poz. 686)' zgodfie z mpisem art.23.7

ustawy o odpadach, zestŁyięrnazaldaf0l2 2014 sporządza się st-.csując przępisy dotychczasowe.

Jeżeli dany podmiot nie przedłołł przedmiotowych zestawiefi za |ata 2009 - 2013

(pomimo prowadzonej w tych |atach dziłlalności) powinien uzupelnić ten obowiązek

wstecz. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art' 200 ustcluy o odpadacĄ wojewódzki inspeldol

ochrony środowiska nak|ada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, Idóre nie w1r,viązują

się z obowiązku przekazywania sprawozdania. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji

odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieteminowy lub niezgodnie ze stanem

rzecz}Ąłistym, podlega karze grzywny zgodnje z ąft. 180.

FormulaŹe do sporządzeńa przedmiotowych sprawozdń ofuz \Afory kart ewidencji

możIa pobfać zę strony in!9mętowej:

włw.malopo|skie.pVzbiorcze.

Dokulmenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny;

UIząd Ma6załkowski woj ęwództrva Małopolskiego,

Depańament Środowiska

Wydział opłat Środowiskowych

ul' Racławicka 56, 30-017 Krakóą

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141

Osobv do kontaktu:

Zespól Baz Danych o odpadach' pokój 510 i 524

. Edyta KozioleĘ Tel' (12) 63 03 495

. Łukasz Moczulo' Tel' (12) 63 03 587lub (12) 63 03 592

Agenda w NotTm sączu: ul' Jagiellońska 52' 33 300 Nowy Sącz

. Anna Szmyd, Tel. (12) 61 60 911

o Piotr Krcha, Tel. (12) 61 60 968
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I
zalącznik lrr 2. Gospodarka bateriami i akumu|atorami.

Zgodnie z ustawą o balefiąch i akumulatorach przedsiębiorca przed rozpoczęciem

działa|aości w zakresie wprowddzahia do obrotu batefii lub ąkumulatorów ną terytorium kłaju

lub przetv]ąrząkią zużytych baterii lub z1Eitych ąkumulatorów, przed dokonąniem pier'wszego

wprowadzenia do obrotu baterii lub ąlumuląlorów ną terytorium ktaju lub pierwszego

pffety)affahią zużytych batetii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożella

Glównemu Inspektorowi ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uryskania

numeru rejestrowego,

Irprcwadzający do obrot batetie i dku|n1|latory, dystrybuujący bate|ie lub ąkuńulatory

lub sprzęt, zbierąjący, przetwąrząjący, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania

z1,ł:2ylych bąterii lub zuż?lych ąkumulątorów, zobowiązani są do uiszczenia oplaty produktowej

(a|t' 38 43), oplaty za kampanie edukacyjne (art. 3Ą i op|aty depozytowei @fi. 53 - 56)

oraz do przedłożelia sprawozdań i wykazów, do dnia 15 marca roku następującego po roku,

którego Śprawozdanie dotyczy.

Dokurnęnty nalezy sporządzić w formią układzie i tęchnice okręślonęj w rozpolządzeniach

do art' 34 usl. 2, ąrt. 35 ust. ], ąrt. 36 ust. 1, ań' 37 usl. 6, ąrt. 41 ust' 3' art' 59 usl. 3 i a . 61

ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnią 2009 r., o bateriach i akumulątorąch, zgodnie z aft' 237 ustąw))

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

wszystkie niezbędne dokumenty rnożłl'a zna|eżć na stronie Ministerstwa Środowiska

włv.ńos.gov.pl w zakładce Środowisko/odpady/zuryę bateńe i akurnulatory' pod linkiem:

httD://www'mos.gov.p|-/kategoria/2453 zuzvte baterie i akumulatorv/ a takżę na stronach

internęlo\łych| www.malopolśkie.DvgospodarkaodDadami' !!!{44!9p9bts94!bg!9d9 olaz

wTV'bateńe'maloDolska.Dl

Dokumenty można sk|adać osobiście (I}ziennik Podawczf,) bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Wojewódawa Małopolskiego

Departament Środowiska

wv(ŹrŹu UD|al stooowrsKowvcn

ut. Racławicka 56, 3o-017 Kraków

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fa.r. 141

PEKAO S.A. nr: 94 1240 4575 1111 0010 5134 4510

Osoba do kontaktu:

ześpól Baz Danych o odpadach' pokój 524

. Mańa Gabryś' tel.: (l2) 63 03 300

Strona 5 z 13



Załącznik nr 3. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

ZEodIie z ustawą f d ia 11 naja 20a1 r., o opakowaniach i odpadach opakotaniowych

(Dz' U. z 200} f' Nl 63, poz. 638 z późniejszyni zmiąnami)' każdy producent, impolteI'

dokonujący wewn4tzwspólnotowego nabycia, ekspońel i dokonujący wewnątrzwspóhotowej

dostarły opakowań jęst obowiĄzany do składarria właściwemu marszałkowi województwa

Iocznego splawozdania o masię wyhir'oŻonych, przywiezionych z zagranicy oraz w1wiezionych

za granicę opakowań' w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Pomimo tego' iż w dniu 1 stycznia 2014 roku weŚzla w łcie ustawc, f dnia

l3 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowakiafii i odpdddmi opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.

poz. 888), która uchyla z dniem 1 stycnia 2a14 roku .w14' usttbNę z dnia 11 maja 2001 r.,

rozliczenie za rok 2013 naleźry dokonać na dotychczasowych zaŚadach' zgodnie z zapisem art'

237 ustawy o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
. 

Wzory formularzy okteś\a rozporządzenie Mnista Środowiska z d ią 31 gudnia 2()04

toku, || sp|awie wzorów formularzy słuzących do składania rocznych splawozdań o masie

wt'|otzokych, ptz),wiezionych 2 zągrąnicy oraz wylviezionych za gtanicę opako.Wań

(Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 30).

Formularze do sporządzenia pŹedmioto\łych spawozdan (OPAK-1' OPAK-2' OPAK-3)

można pobrać ze strony intemetowej:

włw.maIopo|skie.pVooaki

Dokumenty można skladać osobiście bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Wojewódawa Małopolskiego

uepanament Srooo\MsKa

Wydział opłat Środowiskowych

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fa\. 141

Osoba do kontaktu:

Zespół Baz Danych o odpadach' pokój 510

. Łukasz Moczulo, Tel' (12) ó3 03 587
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zalącznik nr 4' obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzyśku i recyklingu

odpadów opakowaniowych i poułtkowych oraz oplata produktowa'

Na podstawie '{r/awy z dnia 11 naja 2001 r' o obowiękłch ptzedsiębiorców |9 ząkłesie

gospodąrowania nielcórymi odpadami oraf o opłacie produhowej (ekst jednolity: Dz' U.

z 2007 ł' Nr 90 poz. 607 ze zm.), przedsiębiorca podlegający alt. 1 ww. ustawy ma obowiązek

zap€}Ynienia odzysku, a w szczĘólności recyk|ingu odpadów opakowaniowych i pouźytkorych.

Kogo dotvczv:

Aft' ] ust. 1. Ustawa okteśla obo\,iązki pzedsiębiorców, w rozumieniu pźepisów

ustawy z dnia 2lipca 2001 r. o swobodzie działalności gospodalcfej' wD|o|qądzaiacvch na

tentofium kfaiu Droduktv w oDakową,,iach' których roclzaje olcreśla załącznik nr 1 do ustawy,

i Dfoduktv w,,'ie,,ione w zLłaczniku nł 3 bDonv, oleiel d'o ustdwv oraz ol<reśla zasady

ustaląnia i pobi?rąnia oplury produktowej'

!a' Plzepisy ustawy stosuje się fównież do przedsiębiotcy, który pakuje produhy

wyt|łorzone przez inhego przedsiębiorcę i wptou,adza je ną rynek k|ajowy'

!b' W przypadku gĄ produk lub ptoduh w opakowaniu jest wrowadzany na rynek

krajo,,ly przez prze^iębiorcę hiebędącego v,ytwótcą produktu lub produktu w opakovąniu,

kóry zlecił wt',,'orfenie tego produktu lub produktu 11] opakoijahiu oraz którego oznacfenie

zostąło umieszczone na produkcie lub produkie w opakovąniu, obowięki obeślone w ustawie

o bciążaj ą te go prze ̂  ięb ior cę.

]c' Przez oznaczenie, o którym mowa w ust' tb, rozumie się znąk tovarowy

1.1ł |ozumieniu uste )y z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności pĘemysłoy,ej (te l.st j edholi|y

Dz, U' z 2003 t. Nt 119, poz' 1 1 17 z późn' zm') |ub firmę, nazwę ptzedsiębiorcy, a w przypadka

osoby Jizylcznej _ imię i ązwisko przedsiębio|cy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność

gospodarczą.

2' Pftel przedsiębiorcę wptowadzającego na rynek lłłajowy produkt\, w opakowaniach

wymienionych w załączniku nr ] do ustawy fozumie się tąkże:

]) przedsiębiolcę prowądząceqo jednosrkę lub jednostki handlu detąlicznego o powieĘchni

handlou)ej powyżej 500 m2, spźedającego produhy tam pakowane'

2) przedsiębiorcę prowadzącego y)ięcej niż jednąjednostkę handlu detaliczrrego o łącznej

powierzchni hantllowej powy,zj 5.000 n2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki,

sprzedającego produkty w tych jednos|kąch pakawane ( '..),

1' Plzepisy ust.,v)y stosuje się fównież do yfedsiębiorcy wprowadzającego na

|erytoriulh lcaju v drodze impoltu lub wewnątrzwspólnotoltego naĘcia towaty' których
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częściahi składolĄ)ymi llłb pf4należnościami są ptoduhy łymienione w załączniku nr 3 do

ustu vy.

Przedsiebiorca podlesaiacy ustawie ma obowiazek:

. Przedłożryć ZAWIADoMIENIE'

. Przedlołć roczne sprawozdanie o wyŚokości należnej opłaty produktowej oŚ-oPl

(art. l5) do 31 marca.

o Wpłacić należną oPŁATĘ PRoDUKTowĄ na konto UŹędu Marszałkowskiego !9

31 marca.

Bank Pekao S. A. Oddzial rv Krakowie

Nr 11 1240 4575 1111 0010 5133 2618

Dokumenty moźira sk|adać osobiście bą<|ź na adreŚ koreŚpondencyjny:

Urz4d Marszałkowski Wojewódawa Matopolskiego

Depaltament Środowiska

wvcŹra] UDiat srooowrsKow\clr

u. n*tu*i"tu so, :o.017 Kraków
Tel. sek.: (12) 63 03 140. fax. 141

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stonie intemętowęj

www.malopolskie.pvproduktowa lub pod nr tel. (12) 63 03 101.

UWAGA!!!!

od 1 stvcznia 2014 roku zaczna obowiazt\flać nowe DnepiŚy dotYczace DowYijszego zakresu

zgodnie z nowa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gosDodarce opakowaniami

i odpadami op.kowaniowymi (Dz. U, z 2013 poz. 888).

Strona 8 z l3



zalącznik nr 5. opłaty z! korzystanie z€ środowiska.

Na podstawie ,J'a',, z dnia 27 kwielńia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (|el<st jednoli|y:

Dz. U. z 2008 r' Nr 25, poz' 150 ze zm'), podmiot korzystający ze środovr'iska ma obowiązek

sporządzania sprawozdań z zakfeŚu korzystania ze środowiska or^z uiszczania należnych

oplat na konto Urzędu MafszalkotłŚkiego.

Kto iest podmiotem korzvstaiacym ze środowiska?

Art. 3. Ilekroć w ustawiejest mowa o:

20) podmiocie korzYstaiąc\'rn ze środo\łiska - rozurnie się pŻęz tol

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art.4 ustąwy z dnia 2 lipca 2001 r, o swobodzie dziątalności

4ospodąrcfej (tel$tjednolity : I>. U' z 2007 r' Nr 155, poz. 1095 i Nt 180, poz. 1280 ze zm.),atak:ir

osoby prowadzące działa]ność w}trvórczą w rolnictł.ie w zakęsię upraw rolnych, chorłu lub

hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warz}amictwą leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby

wykonujące zawód medyczrry w ramach ind1rvidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej

praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu usta\ły z drla 2 lipca 2004 t,

o swobodzie działalrrości gospodarczej,

c) osobę fizycaną niebędącą podmiotęm, o ldórym mowa w lit. ą korzystdącą ze środowiska

w zakesie' wjakim korzystanie ze środowiska w1tnaga pozwoleńa;

Ap!ef-E!e$-ge-zs!
. wprowadzanie gaztów i pylów do powietrza m' in. procęsy technologiczne, przeładunęk

benzp silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu'

. Pobórwódpodziemnych,powierzchniowych'

. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m' in. ścieki' wody clrłodnicze, wody opadowę

lub roŹopowe, wody zasolone' wody wykorzystane odprowadzane z obięIitów chowu lub

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organiznów wodnych,

. skladowanie odpadów.

Podmiot korzystająpy ze środowiska ustala we własnvm zakesie wysokość naleznej opłaty

(ustaloną według slawek obowiązujących w okesie, w którym korzystanie ze środowiska rniało

miejsce) i wnosi ją bez węzwanią na lachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
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Zwolnienia z oplat:

zgodnie z art. 289 ustawy _ Prawo ochrony śr.odowiska nie wnosi Śię oplat z rytulu tych

rodzajów korzystania ze środowiska, których: Ioczna wysokośó nie ptzekracza 800 z|

(dotyczy uykazów rocznych od 2013 roku); półroczna wysokość nie przękracza 400 zl (dotycfy

wykazów od Il półrocza2007 do ||póhocza 2012 roku).

zwolnienie z obowiazku wnieŚienia oDlatv nie zwalnia z obowiazku sk|adania

wykazów o zakresie korzystania z€ środowiŚka !!|

Podmiot korzystający ze środowiŚka ma obowiązek Śporządzić sprawozdanie i wplacić

należną oplatę w terminie:

o do31 marca za poprzedni rok sprawozdawczv (dot. wykazów rocznych od 20l3 r.)

r (dot. wykazów od lI

póhocza 2007 r. do II półrocza 2012 r.)'

Bank Pekao S. A.

oddział w Krakowie

93 1240 4575 tltl, 0010 5133 2403

Dokumenf można sldadać osobiście bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski wojęwództwa Małopolskiego

Departament Środowiska

w}dzat Upłat srodoMskow}ch

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Tęl. sek': 12 63 03 140' fa.r. 141

Więcej bformacji dotyczących opłat za ko|zystaiję ze śIodowiska majduje się na stronie

intemetowej wwłv.maloDolskie.Dysrodowisko lub pod numemmi tel. (12) 63 03 |62, (12) 63 03

163, (12) 63 03 164, (r2) 63 03 203, (r2) 63 03 329, (r2) 63 03 364.
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zalączDik nr 6. oplaty za śubstancje kontrolowane.

Na podstawie ustŻwy f dhin 20 lońetnia 2004 r. o substahcjach zubożających wąrst'||ę

ozo,|ową (Dz. U. Nr 121 poz. 12óJ ze zrł./, podmiot wprowadzaiacv po raz pierwszv do obrotur

na terńońum kraiu:

l) wodorochlorofluororYeglowodorY (IICFC), z wyjątkiem wykorzysq'\łanych do produkcji

imych substancji,

2) chlorofluorowęglowodory (CFC)' z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,

3) bromometan, z wyjątkiem zstosowań kwarantamo}vych i przedwysyłkowych zańwno nową

odzyskane' jak i po regenerac.ji, obowią7any jest do ponoszeńa z tęgo q,tutu opłaty za substancje

kontrolowane.

Podmiot mr obowiazek zlożYć:

.. Rocarc sprawozdanie o wysokości na'leżnej opłaty za substancje kontrolowane

do 3 1 ńarca.

. wpłacić nalężnąoPŁATĘ ZA sUBsTANcJE KoNTRoLowANE !q]J marca

na konto urzędu marszałkowskiego.

Bank Pekro s. ,Ą.

Oddzial w lcakowie

nr: 10 1240 4575 1111 0010 5133 3703

Dokumelty moźTa skladać osobście bąd]ź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowsk Województła Małopolskiego

Depańamęnt Środowiska

Wydział opłat Srodowiskowych

ul. Racławicka 56,30-017 Kraków

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141

IobrÓt-ozjacza zbycie lubpżekazanic subŚecj i kontioIowanej ko|€jnemu PodmiotowilLlb osobic'
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zalącznik nr 7. substancje stwarzając€ szczególne zagrożenie dla środowiska.

Zgodnle z rozporządzeniem Mnistrą Śtodowiską z dnia 23 lipca 2009 r. w spfawie

sposobu ptzedkładania marszałkowi województwa informacji o lodzaju, ilości i miejscach

vystępowanią substancji stwarzających szczególne zągroże ie dla środolłiska (Dz' LI' z 2009 r'

Nr ]21, poz' '1033), termin przekazywania Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju,

ilości i mieiscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla

środowiska na administrowanym przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast terenach za

rok 2012 wedfug starru na ostatni dzień tego roku upł1.wa 31 marca 2013 r. Ińbrmację uzyskane

od osób fizycznych, niebędących przedsiębiofcalni (m.in. od rclniknw' wspólnot mieszkaniowych,

rlziałkowców, szkol, domów pomocy spolecznej, otganizacji poź},tku publicznego) należy

sporządzić w formie, układzie i technice okeślane w ww. rozpolządzeniu. Przedmiotowe dane

powinny zostać uprowadzone do Bafy Azbestowej (BA ' httlr://w.rvw.bazaazbestowa.pl).

Zgodnie z obowiązującym ',Programem oczyszczarlta Kraju z Azbestu rla lata 2009-fD32,,,

Polska powinna być wolna od wyrobów zawierających azbest do 2032 roku'

Ponadto' pżedsiębiorstwa om.z osoby Fawne (dotyczy lównież uŹędów gmin i miast

wojewódawa małopolskiego) działające na administrowanych pŹez Państwa terenach, są

zobolięale do bezzlvłocznego przedłożenia Marszałkowi Wojewódawa informacji o wyrobach

zawicrających azbest, stanowiących zał4czrik lr 3 do rozporządze ią Minisllc! Gospoddrk 2 dnia

13 grut1nia 20]0 foku w sptcrwie wymagań ,,,r' załJfesie w:,)kofzlstania wrobów zawiefających

afbest oraz wkorzystanią i oczyszczania instalacji lub u/zą.]zeń, i, których b1,'ły lub są

Wkofzyswane wyfoby zcwietĘące azbest (Dz' LI' z 20] ] r' Nr 8, poz' 31), L1órej termin upływa

3t Śtycznia 2014 roku, jak lównięż aktualizowanej na biężąco bformacji o wykor:Zystywanych

policblorowanychbifenyli i polichlorowanych trifenyli @CB/PCT).

Zgodnie f Dyrelływą Rady 96/59/WE z dnią 16 łlześnią l99ó r' ł sprfu|)ie

unieszkodliiią ia polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) rctzrorto

Państwom CfłoŃowskim obowiązek poddania dekontaminacji lub r,urieszkodliwieniu urządzeń

zawierai ących PCB.

Tennin realizacji tego obowiąlku minął z końcem 2010 roku, t1'rn sam;m z dniern

1 stycznia 201l roku urząlzenia zawierające PCB stały się odpadami w rozumieniu przepisów

ustawy o odpadach. Na\ężry zaziaczyć, że obowiąfęk ten dotyczył urządzeń o objętości powyżel

5 dm', ialania w zakesie PCB wciąŹ trwai

urzadzeń poniżei wskazanei obi ętości '
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Formulaxze dotyczące ewidencji informacji o rodzaju i ilości i mięjscach występowania

substancji stwaŹających szczegó|rre zagjrożęnię dla środowiska możla poblać zę strony

intemetowei :

Dokumenty moźIa sk|adaó osobiście bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Malszalkowski Wojewódzrwa Malopolskiego

Dęartament Środowiska

wyozlaj Ltplar ;rooowsKowyctl

ul. Racłańcka 56' 30-017 Kmków

Tet. sęk.: (l2) 63 03 140' fax. 14l

Osoba do kontaktu:

Zespół Baz Danych o odpadach' pokój 510

. Łukaśz Moczu|o' Tel. (l2) 63 03 587
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