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Urz�d Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o zmianach przepisów 

prawnych w zakresie opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska obowi�zuj�cych od 

1.01.2004 r. 

Podstawa: Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska /Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z pó�n. zm./, ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach /Dz. U..Nr 62, póz. 628 z pó�n. zm./. 
ustawa z dn. 11.05.2001 r. o odpadach i opakowaniowych /Dz. U. Nr 63, póz. 638 z pó�n. 
zm./ oraz ustawa z dn. 11.05.2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej /Dz. U. Nr 63. 
póz. 639 z pó�n. zm./. 

Podmioty korzystaj�ce ze �rodowiska s� zobligowane w �wietle powy�szych przepisów 
do ponoszenia opłat za: 

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
- wprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi, 
- pobór wód. 
- składowanie odpadów. 

Podmiot korzystaj�cy ze �rodowiska nalicza nale�n� opłat� i bez wezwania wnosi j� 
do ko�ca miesi�ca nast�puj�cego po upływie ka�dego kwartału na rachunek wła�ciwego 
urz�du marszałkowskiego. 

Konto Urz�du Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: 

Urz�d Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Kredyt Bank S.A. o/Lublin 98 1500 
1520 1215 2003 8280 0000 

W terminie wniesienia opłaty przedstawia marszałkowi województwa wykaz zawieraj�cy 
informacje i dane wykorzystane do ustalenia opłaty oraz wysoko�� nale�nej opłaty. Jeden 
egzemplarz wykazu o rodzaju i ilo�ci zanieczyszcze�, wprowadzonych do powietrza w danym 
kwartale podmiot przedkłada tak�e wojewódzkiemu inspektorowi ochrony �rodowiska. 

W razie nie wniesienia przez podmiot korzystaj�cy ze �rodowiska opłaty, albo 
wniesiona opłata b�dzie nasuwała zastrze�enia, marszałek województwa wymierza opłat�  
w drodze decyzji na podstawie własnych ustale� lub kontroli oraz wyników kontroli 
wojewódzkiego inspektora ochrony �rodowiska /art. 288 cyt. ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska/. 

Art. 289 ustawy Prawo ochrony �rodowiska zwalnia od ponoszenia opłat z tytułu 
tych rodzajów korzystania ze �rodowiska /wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
�cieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów/, których kwartalna 
wysoko�� wnoszona na rachunek wła�ciwego urz�du marszałkowskiego nie przekracza 
200 zł. Zwolnienie z opłat nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowi�zku 
ewidencjonowania korzystania ze �rodowiska. Obowi�zkiem podmiotu jest zło�enie w terminie 
wykazu zawieraj�cego zestawienie informacji o zakresie korzystania ze �rodowiska do 
wła�ciwego marszałka województwa. 

Z obowi�zku wnoszenia opłat za korzystanie ze �rodowiska i składania wykazów 
zawieraj�cych informacje i dane wykorzystane do ustalenia opłat, zwolnione s� osoby 
fizyczne niebed�ce przedsi�biorcami /art. 284, ust. 2 ustawy/ za wyj�tkiem korzystania przez  
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nie ze �rodowiska w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie substancji 
lub energii do �rodowiska oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, w rozumieniu 
przepisów ustawy - Prawo wodne. Temu zwolnieniu podlegaj� równie� zakłady pracy 
chronionej lub aktywno�ci zawodowej, co wynika z art.31 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 
123, póz. 776 z pó�n. zmianami /. 

Zgodnie z art. 220 na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagane jest 
pozwolenie /decyzja wydana przez wła�ciwego wojewod� lub starost�/ z wyj�tkiem instalacji,  
o których mowa w ust. 2 art. 220 ustawy Prawo ochrony �rodowiska. W przypadku braku 
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na pobór wód i odprowadzanie 
�cieków do wód lub do ziemi zgodnie z art. 292 podmiot korzystaj�cy ze �rodowiska ponosi 
opłaty podwy�szone o 100%. 

Nowe wzory wykazów zawieraj�cych informacje i dane o zakresie korzystania ze 
�rodowiska. 

Z dniem l lipca 2003 r. weszło w �ycie rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 26 
czerwca 2003 r. /Dz. U. Nr 113. póz. 1075/ zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie wzorów  
i wykazów zawieraj�cych informacje i dane o zakresie korzystania ze �rodowiska i sposobu ich 
przedstawiania. 

Zał�czniki otrzymały nast�puj�ce brzmienie: 
Zał�cznik Nr l - Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze �rodowiska 
Zał�cznik Nr 2 - Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Zał�cznik Nr 3 - Pobór wód 
Zał�cznik Nr 4 - Wprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi 
Zał�cznik Nr 5 - Odpady umieszczane na składowisku. 

Jednocze�nie Urz�d Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, �e w 2004 r. 
obowi�zuj� jednostkowe stawki opłat zawarte w obwieszczeniu Ministra �rodowiska z dnia 
15 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci stawek opłat za korzystanie ze �rodowiska 
/Monitor Polski Nr 50 , póz. 782/. 

Obowi�zki producenta, importera i eksportera produktów w opakowaniach. 

W 2004 r. przedsi�biorcy musz� w nieco inny sposób ni� w dwóch poprzednich latach 
rozlicza� si� z obowi�zków wynikaj�cych z ustawy o opakowaniach i opłacie produktowej. 

Obowi�zkowi recyklingu i ewentualnie konieczno�ci uiszczania opłaty produktowej 
podlegaj� wszyscy przedsi�biorcy wprowadzaj�cy na rynek produkty w opakowaniu oraz 
przedsi�biorcy pakuj�cy produkty wytworzone przez innych przedsi�biorców, prowadz�cy 
jednostk� handlow� o pow. powy�ej 50 m2, a tak�e prowadz�cy wi�cej ni� jedn� jednostk� 
handlow�, je�eli ł�czna powierzchnia handlowa tych jednostek przekracza 5000 m2  

i sprzedaje si� w nich produkty tam pakowane, nawet je�li poszczególne sklepy maj� mniej ni� 
500 m2 powierzchni handlowej a tak�e producenci i importerzy produktów wymienionych w zał. 
3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - O obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej  
/Dz. U. Nr 63, póz. 639 z pó�n. zm./. 

Zał�cznik nr l rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 
rocznych poziomów odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych i pou�ytkowych 
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/Dz. L". Nr 104. póz. 982 / podaje wymagane poziomy odzysku i recyklingu dla danego 
rodzaju opakowa�. 

Obowi�zek ten mo�e by� spełniony samodzielnie lub za po�rednictwem organizacji 
odzysku / zgodnie z art. 4 w/w ustawy. 

Przedsi�biorcy nie wypełniaj�cy tych zobowi�za� zobligowani s� do uiszczenia opłaty 
produktowej. 

Stawki opłaty produktowej podaje rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie opłat 
produktowych z dnia 3.10.2003'r. /Dz. U. Nr 180. póz. 1768/. 

Do dnia 31 marca 2004 r. przedsi�biorcy zobowi�zani s� zło�y� sprawozdanie za 2003 
r. o wykonaniu obowi�zku b�d� te� o wysoko�ci wniesionej opłaty produktowej. Wzory 
sprawozda� zamieszczone s� w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2003 r.  
w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysoko�ci nale�nej opłaty produktowej  
/Dz.  U. Nr 220. póz. 2189/. 

Obowi�zki sprzedawcy i u�ytkownika produktów w opakowaniach. 

Sprzedawca produktów w opakowaniach ma obowi�zek wywieszenia informacji  
w miejscach sprzeda�y o: 

systemie zwrotu, zbiórki i odzysku materiałów opakowaniowych, 
znaczeniu oznacze� stosowanych na opakowaniach. 

Jednostki handlu detalicznego o pow. handlowej 25 m2, sprzedaj�ce napoje w opakowaniach 
jednorazowych s� obowi�zane posiada� produkty podobne w opakowaniach wielokrotnego 
u�ytku. Jednostki handlowe s� zobowi�zane do przyjmowania opakowa� wielokrotnego 
u�ytku, które s� w ich ofercie handlowej. 

Producent i importer �rodków niebezpiecznych jest obowi�zany ustali� kaucje na 
opakowania jednostkowe nie ni�sz� ni� 10 % i nie wy�sz� ni� 30 % ceny �rodka 
niebezpiecznego zawartego w tych opakowaniach. 
Sprzedawca  �rodków  niebezpiecznych jest   obowi�zany   pobra�   kaucj�   za  opakowania 
jednostkowe tych �rodków w wysoko�ci ustalonej przez producenta lub importera. U�ytkownik 
�rodków niebezpiecznych jest obowi�zany zwróci� sprzedawcy opakowania wielokrotnego 
u�ytku i odpady opakowaniowe po tych �rodkach. 

Opłata depozytowa. 

Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego jest obowi�zany przy jego sprzeda�y do 
przyj�cia zu�ytego akumulatora. Je�li kupuj�cy nie przekazał zu�ytego akumulatora, sprzedawca 
jest obowi�zany pobra� opłat� depozytow� w wysoko�ci 30 zł za sztuk�. 

Konto opłaty produktowej Urz�d Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego 

Kredyt Bank S.A. o/Lublin 51 1500 
1520 1215 2004 5552 0000 

Bli�szych informacji dotycz�cych powy�szych kwestii mo�na uzyska� pod numerami 
telefonów: 

• w sprawie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - (081) 74-24-472  
• w sprawie opłat za pobór wód i odprowadzanie �cieków - (081) 74-24-469  
• w sprawie opłat za składowanie odpadów - (081) 74-24-258  
• w sprawie opłaty produktowej - (081) 74-24-258. 


