Komunikat dot. optat rodowiskowych

Departament Oplat 8rodowiskowych Urzdu Marszatkowskiego Wojewôdztwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje, 12 wkrOtce upynq terminy przedkadania wykazow I sprawozdañ
oraz wnoszenia optat rodowiskowych za rok 2015 na konta redystrybucyjne Urzdu
Marszakowskiego Wojewôdztwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:
- do dnia 31 marca 2016 r. podmioty korzystaice ze §rodowiska zobowiqzane sq do wniesienia opat
za korzystanie ze rodowiska, czyti za wprowadzanie gazow tub pytOw do powietrza, pobor wOd,
wprowadzanie §ciek6w do wOd tub do ziemi, skadowanie odpadáw oraz za przydzielone uprawnienia
do emisji gazów cieplarnianych, a tak2e do ito2enia ,,Wykazôw zawierajqcych zbiorcze zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze rodowiska oraz o wysokoci nale2nych opat" za rok 2015.
UWAGA Po raz pierwszy za rok 2015 podmioty biorqce udzial w systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazow cieplarnianych bdq wnosiy optaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazOw
cieplarnianych na konto redystrybucyjne urzçdu marszatkowskiego i skaday informacjQ o wysokoci
naliczonej opaty.
- do dnia 15 marca 2016 r. podmioty wprowadzajpce do obrotu produkty w opakowaniach na rynek
krajowy, producenci opakowañ importerzy tub dokonu icy wewntrzwspóInotowego nabycia
opakowañ, eksporterzy bd± dokonuiqcy wewntrzwspOlnotoweJ dostawy produktOw w opakowaniach
zobowiqzani sq zo2yô Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach,
o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o oplacie produktowej" za 2015r., natomiast
podmioty wprowadzajqce do obrotu na rvnek kralowy produkty typu oleje I opony w tym samym
terminie powinny przedlo2y6 ,Roczne sprawozdanie o wysokoci nale2nej optaty produktowej"
za 2015r.
W terminie do dnia 15 marca 2016r. wprowadzajqcy produkty w opakowaniach, w przypadku
nieosiqgnicia wymaganych poziomôw odzysku I recyklingu odpadOw opakowaniowych, wnoszq
nale2nq oplatQ produktowq. R6wnie2 w tym samym terminie podmioty wprowadzajqce do obrotu na
rynek krajowy produkty uiszczajq nate2nq oplatQ produktowq w przypadku nieosiqgnicia
wymaganych poziomow odzysku I recyklingu odpadów pou2ytkowych.
- do dnia 15 marca 2016 r. wprowadzajcy baterie I akumulatory, sprzedawcy detaliczni
baterii/aku mu Iatorôw samochodowych kwasowo-oowiowych, zbierajacy zu2yte baterie/akumulatory
przenone i przetwarzajcy zu2yte baterie/akum ulatory przedkadajq sprawozdania wynikajqce
z ustawy o bateriach I akumulatorach,
Tak2e w tym terminie, wprowadzajqcy baterie I akumutatory do obrotu wnoszq §rodki na publiczne
kampanie edukacyjne oraz oplatQ produktowq w przypadku nie osiqgnicia wymaganych poziomów
zbierania zu2ytych baterli/akumulatorOw przenonych, natomiast sprzedawcy detaticzni przekazujq
nieodebranq opat depozytowq.
Wicej informacji, w tym wzory wykazôw i sprawozdañ oraz numery kont mo2na znate±ô na stronie
internetowej Urzdu Marsz&kowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
- wwwwcmmazovia.pI pkt 6 Oplaty trodowiskowe.
Informacje na temat zu2ytego sprztu elektrycznego i elektronicznego oraz o recyklingu pojazdáw
wycofanych z eksploatacji, w kwestii sprawozdawczoci I opat za rok 2015, mo2na znale2O na stronie
www.gios.gov.pI.
Departament Optat 8rodowiskowych Urzdu Marszalkowskiego Wojewôdztwa Mazowieckiego
w Warszawie informuje o mo2Iiwoci przesytania wykazOw I sprawozdan za porednictwem portalu
e-PUAP tub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzdu.

