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Oplaty za korzystanie ze rodowiska
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektorych obciqZeii

administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadzila zmiany
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z poZn. zm .) w zakresie
sprawozdawczoki zwiazanej z korzystaniem ze §rodowiska.

Od 2013 r. podmioty korzystajace ze §rodowiska 1304 wnosily
oplaty za korzystanie ze §rodowiska oraz przekazywaly marszalkowi
wojewOdztwa wykazy zawierajace informacje i dane wykorzystane
do ustalenia wysokoki oplat tylko raz w mku w terminie do 31 marca 
nastepnego roku. 

Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym
ciftgu korzystajapy ze §rodowiska beda , skladali wykazy zawierajgce
informacje i dane o:

i rodzajach gazow lub pylow wprowadzonych do powietrza
oraz danych na podstawie ktorych okre§lono te wielkoki
oraz o wysokoki naleZnych oplat

i jakoki pobranej wody powierzchniowej i podziemnej
oraz o wysokoki naleZnych oplat,

i stanie oraz skladzie §ciekow wprowadzanych do wad
i do ziemi oraz wysokoki naleZnych oplat
o skladowanych odpadach oraz o wysokoki naleZnych oplat.

Zniesiony zostal rownieZ obowiqzek przekazywania wykazow przez
podmioty korzystajqce ze §rodowiska wojewodzkiemu inspektorowi
ochrony §rodowiska, a take w przypadku podmiotow skladujqcych
odpady, wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiqzek
ten zostal przeniesiony na marszalka wojewodztwa.

Zmienila sic rownieZ wysokok kwoty od ktorej naleZy wnosia oplaty
za korzystanie ze §rodowiska. Do tej pory w systemie polrocznym, kwota
wolna od oplat wynosila 400 zl. Tymczasem w systemie rocznym
(poczqwszy od 2013 roku) kwota wolna od oplat wynosi 800 zl.

Wszelkie	 szczegolowe	 dane	 sq	 dostcpne	 na	 stronie
www.wrotapodlasia.pl . Ponadto informacji i wyja§nien udzielajq
pracownicy Departamentu lnfrastruktury i Ochrony Srodowiska Urzedu
Marszalkowskiego WojewOdztwa Podlaskiego pod numerami telefonow:
(85) 66 54 478, (85) 66 54 411, (85) 66 54 131, (85) 66 54 467.
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