
Departament Opla! Srodowlskowych Urzfldu Marszalkowskiego WojeW6dzlwa Mazowlecklego 
w Werszawle Informuje, 2;9 zblizaj'l sifl terminy przedkladanla wykazew I sprawozdall oraz wnoszenia 
aplat srodowlskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urz~du Mar!lzalkowskiego WoJewOdztwa 
Mazowlecklego w Warszawle, fj.: 

Do 31 marca 2011 r. nalezy zlozy6 wykaz Informacji 0 korzystaniu ze sroclowiska za 2016 r. I wniesc 
opiat, za korzystanle .ze sradowiska na konto: 

UfZ!jd Marszalkowskl Wojew6dzlwa Mazowll!cklego w Warszawilll 
ul. Jagiellonska 2.6, 03·719 Warsz8wa 
Bank PEKAO a.A. 110 Warszawa 
49124010371111 000006923855 

UWAGA III 

'I. Wj:Uypadku udzialu w systemie handlu uprawnienlami da emls]1 gaz6w cleplamianych, 
nalezy uiscl6 aplatfl za przydzielone uprawnlenia do em is]! gaz6w cleplarnlanych i zloty': 
informacj'i) 0 wysokosci naliczonej oplaly; 

2. Jezeli maliczona aplala za kezdy rooza] karzystania z.e srodowiska za 2016 r. nie przekracza 
100 zl, nie IIkladam), wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowlll.zku prowadzenfa 
lOWldencji i przechowywania danych 0 wysokosci naliczonej oplaty. 

W zwl",zku ze zmian'l art. 28·9 us!. 1 ustawy z dnia 2.7 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowlska 
(t].. Oz. U. z 2015 r., poz. 672, z pein. zm.), wprowadzan<i art. 13 ustewy zdnia 16 grudnla 2016 r. 
o zmlanle nlekt6rych ustaw 1'1 celu paprawy otoczenia prawnego przedslflbiorc6w (Dz. U. z 2016 r,. 
poz. 2255) od 1 stycznla 2017 r. podmioty korzystaj<l,ce ze srodowiska nle przedkladaj21 wykazow 
informacji. 0 ktorych mowa walt 286 us!. 1 i 1a, w przypadku goy raczna wysokos.: oplaty z tytulu 
kazdego z rodzaj6w korzystania ~e srodowiska sposr6d wymienlonych wart. 273 us!. 1 nie przekracza 
100 zl. POWYZszeZVllolnienie dotyczy wykaz6w z<lwleraj"lcych informacjei dane 0 zakresie korzyslania 
ze Srodowiska ora·za wysokosci nale.l:nych apia! nalel:nyc~ oplal za rok 2016, 

Zach\!camy do skorzystenla z bezplatnego programu EkoPlatnik, udosllilpnionego na slronie 
intemetawej w,I'W.'NCm,maZQvia.1ll w pk16.115 Op/aty za korzystanie ze srodowiska, kt6ry slutI' 
do naliczenia aplat za korzystenle ze sradowiska i apol'Z,!dzenia wykazu informacji. 

Bezposrednllink do programu I1l1ps:lIekoplatnik.mazo"I~.!lI:$443Iakolll/!ogill?O. 

0016 marca 2017 r. nalaiy zlezy.: za rek 2016 roczne sprawozdanie <) produk!ach W opakowaniach. 
opakowaniach 10 gospodarowanlu odpadami epakowanlowymi i wnlese oplatfi\ praduktow,! na Ilonto: 

Urzlld Ma.r!lzalkowski Wojew6dzlwa MazowlecKiego 
ul. Jaglellollska 26,03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
951240103711110010 6029 9959 

0015 marca 2017 r. naiety z.klzyc za rok 2016 roczne sprawozdanle 0 wysokosci naie;!;nej oplaty 
produl~!owej w zakresie produkl6w: 0lej6w i opon i wnieS6 opla~ produktow'l na koota: 

U l'Z'Id M a rszalkowski Wojew6dztwa Mazowiecklego 
ul. Jaglellonska 26. 03·719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
31124010371111000006988102 

Do 15 marca 2011 r. nalety zklzye sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieM oplal~ produktow~, 
oplatll depozytowll i srodki na pllbtic2ne kampanie edllkacyjn& na koota: 

Urz!ld Marszalkowski Woj9w6dztwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellonska 26.03-719 Warszawa 



Bank PEKAO SA 110 Wllrszawa 
961240103711110010312359.28 

0031 atycznla 2017 r. nalety wniesc za rok 2016 sroclk! lIa publiczne kampanie eclukacyjne 
z tytUlU wprowaclzsnia do obrotu sPrzftu aleklrycznego ielektronicznego na kente: 

Urz"ld Marszalkowskl Wojewodzlwa Mazowiecillego 
uL Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
16124062921111 OOiO 7147 9577 

0015 marea 2017 r. nalaiy wniesc Z.<I rok 2016 oplatf produklowq z tytulu nieosi'lgniqeia 
wymagansgo poz!omu zblarania, odzysk.u i przYIJolowania do ponownsgo lIi:ycia i fllcyklingu 
zu2:ytego sPrzlltu alektrycznego I el.ektronicznego 11<1 konto: 

Urz.,d Marszalkowsld WojewCdzlwa Mazowiecklego 
ul. Jagiellollska 26,03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
16124062921111001071'479577 

Do 15 marca 2017 r. nalezy wniesc za rok 2:016 coplal'll za nieosilllJl1iqcie wymaganego poziomu 
odzysku I recykllngu odpad6w pochodzilcych z poJazd6w wycofanych z eksploatacji na konto: 

UlZqd Marszalkowski Wojewod.zlwa Mazowieckiego 
ul. JagieUorlsl(a 26, 03·719 Warszawa 
Bank PEKAO SA Iro W8.fSzewa 
8:31240629211110010 7147 9535 

Prawidlowo oplsany plZelaw powlnlen zawlerac: nazw~ i regOl1 p!atnlka, okras, za ktory dokonywana 
je'3t wplata oraz rod.2aj opl1'lty: 

• oplate produktowa -opakowania (OP OPAl<) 
• oplala produktowa - produkty (OP PROD) 
• balerie I akumulalory opla!a produktowa (BIA OP) 
• balerie I akumulalory aplala depozytowa(BiA 00) 
• baterie I akumul.alory kampanla edukacYJna.(BIA PKE) 
• zuzyty sprzp,t eleklryczny I etektroniczny· publiczne kampal1ia edukacyjl1<'a (ZSEiE PKE) 
• zuzyty $prz~t elektryczny I eieklraniczny - oplala produklowa (ZSEiE OP) 
• recykling pojazd6w (RP) 

Inlorm<lcje na temal zu~ylego sprz~tu elektrycznego I elektronicznego oraz recyklingu poJazd6w 
wycofanych z ekspfootacji 'III zakresJe sprawozclawczalici motne znale:U: na slranie www.gios.gav.o.l. 

Wi~ceJ informaojl, w Iym wzory wykaz6w i sprawozdan oraz numery kant mozna znalei:c l1a slronle 
www.wcm.mazovia·p!.JilllLQllllillvsradowiskowe. 

Departamenl Opla! Srodowiskowych 
Urz'ld Marszalkowski Wojew6dz\wa Mazowiecklego 'III Warszawie 
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa 
tel.: (22) 59-79-200 fax: (22) 59-79-629 
e-mail: oplatY,s[odowlskowe@mezovia.1:l! 
<ldres elektro[)jczoel skrzyn.!<l godawczel 
adres skrytki na ePUAP dla podmlot6w publlcznych: 
lumwm/skrytka OYf<lklor Oepaltlmemu 

Mafgorzaia Wialatta. Grajda 
l-pOOpi •• "o kwallfikfiwanym podpleom ar<>kl/onlozlll'1l1i 


