
Oepartament Optat Srodowiskowych Urz~du Marszalkowskiego WojewOdztwa Mazowleckiego 
w Warszawle informuje, ie zblizajq si~ terminy przedk~adania wykaz6w I sprawo:zdan oraz wnoszenia 
optat ~rodowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urz~du Marszalkowskiego Wojew6~ztwa 
Mazowieck'iego w Warszawie, tj .: 

Do 31 marca 2017 r. nalety ztozy~ wykaz informacji 0 korzystaniu ze srodowiska za 2016 r. i wniesc 
oplat, za korzyatanle ze 6rodowiska na konto: 

Umtd MarszBI,kowskl WoJew6dztwa Muowieeklego w Warszawie 
ul. Jaglal/onska 26t 03-719 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. 110 Warszawa 
491240 10371111000006923855 

UWAGA III 

1. 	 W przypadku udzialu w syslemie handlu uprawnienlami do emls]1 gaz6w cieplarnianych, 
naleiy uiscic oplat~ za przydzielone uprawnienia do emisji gaz6w deplarnianych i zloiy6 
informacj\! 0 wysokosci naliczonej oplaly; 

2. 	 Jezeli naliczona op~ata za katdy rodzaj korzystanfa ze ~rodowiska za 2016 r. nfe przekracza 
100 zf, nie skladamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowi~zku prowadzenia 
ewidencji r przechawywania danych 0 wysokosci nal!czonej optaty. 

W zwtqzku ze zmianq art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ~rodowiska 
(l j. Oz. U. z 2016 r., paz. 672, z p6zn. zm.), wprowadzon<t art. 13 ustawy z dnia 16 grudnla 2016 r. 
o zmlanie nlektOrych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsr~biorc6w (Dz. U. z 2016 c· 
poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystajEtce ze ~rodowiska nie przedkladaj~ wykaz6...J 
informacji, a kt6rych mowa wart. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokotc o~aty z tyturu 
kaidego z rodzaj6w korzystania ze ~rodowiska sposr6d wymienionych wart. 273 usl. 1 nie przekracza 
100 zt. Powy~sze zwolnienie dotyczy wykaz6w zawierajqcych informacje i dane 0 zakresie korzyatanla 
ze Modowiska oraz 0 wysokosci naleznych oplat naletnych oplat za rok 2016. 

Zach~amy do skorzystania z bezplatnego programu Ekoptatnik, udost~pnionego na stronie 
intemetowej www.wcm.mazovia.pl wpkt 6.05 Oplaty z;a korzystanie ze srodowiska, kt6ry sluzy 
do naliczenia oplat za korzystanie ze srodowiska i sporzqdzenia wykazu informacji. 

Bezpoaredni link do programu https:llekoplatoik.mazovla.pl:8443/ekoplllogin10, 

Do 15 marea 2017 r. nalezy zrozyc za rok 2016 raczne sprawozdanie 0 produktach w opakowaniach, 
opakowaniach i 0 gospodarowanlu odpadami opakowaniowymi i wniesc o~at\! produktowq na konlo: 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowlecl<iego 
ul. Jagiellonska 26,03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959 

Do 15 marca 2017 r, naleZy zlo2:yc za rok 2016 roczne sprawozdanle 0 wysokoSci nalei:nej oplaty 
produklowej w zakresie produkt6w: olej6w i opon i wnieM osHa~ produktow", na konto: 

Urzqd Marszalkowski Wojewadztwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
31124010371111 000006988102 

Do 15 marca 2017 r. nalezy zlozy6 sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieM opfat'l produk ow~, 
oplatfl depozyto~ i srodki na pub/iczne kampanie edukacyjne na konto: 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa 

https:llekoplatoik.mazovla.pl:8443/ekoplllogin10
http:www.wcm.mazovia.pl


Bank PEKAO S.A 110 Warszawa 
96124Q 10371111 001031235928 

Do 31 stycznla 2017 r. nalety wniesc za rok 2016 srodki na publiczne kampanle edukacyjne 
z tytUlu wprowadzenla do obrotu sp~tu elektryeznego i elektronlcznego na konto: 

Urzi'\d Marszalkowski WOjew6dztwa Mazowteckiego 
ul. Jaglellonska 26, 03-719 Warszawa 
BanI<. PEKAO SA I/O Warszawa 
1612406292 1111 0010 7147 9577 

Do 15 marea 2011 r. nalaty wniesc za rok 2016 opfat, produktowit z tytutu nieosiitgniQcia 
wymaganego poziomu zbferania, odzysku I przygotowania do ponownego uZycia i recyklingu 
zuiytego Bp~tu elektrycznego i elektronlcznego na konto: 

Urza,d MarszaJkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego 
ul. Jaglelloflska 26,03-719 Warszawa 
Bank PEKAO SA 1/0 Warszawa 
16124062921111001071479577 

Do 15 marea 2017 r. nalaty wnieS(: za rok 2016 o~ za nleoBi~gni,cie wymaganego poi"omu 
odzysku I recykllngu odpad6w pochodzl\cyeh z poJazd6w wyeofanych z eksploataeji na konto: 

U~d Marsza~kowski Wojew6dztwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellor'lska 26, 03-719 Warszrma 
Bank PEKAO SA 110 Warszawa 
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535 

Prawidlowo opisany przelew powfnien zawierac: nazwF: i regon ~atnil<a, okres,za kt6ry dokonywana 
jest wptata oraz rodzaj op~ty: 

• op/ata produktowa - opakowanla (OP OPAK) 

• op/ata produklowa - produkty (OP PROD) 

• baterle I akumulatory oplala produktowa (8iA OP) 
• baterie I akumulatory optala depozytowa(BiA 00) 
• baterie I akumulatory kampania edukacyjna(BIA PKE} 
• zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny - publiczne kampania edukacyjna (ZSEiE PKE) 
• iuzyly sprz~t elektryczny I etektroniczny - opmta prodUktOW8 (ZSEiE OP) 
• recykling pOJazd6w (RP) 

Informacje na temal zUlytego sprz~tu elektrycznego I elektronlcznego oraz recykllngu pojazdOw 
wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczosci mo~na zoaletc na slronie www.gios.gov.pl. 

Wi~cej informacji, w tym wzory wykaz6w i sprawozdar'l oraz numery kont mozna znalett: na slronie 
www.wcm.mazovia.oJ Qkt 6 0R'aty srodowiskowe. 

Departamenl Oplat Srodowiskowych 
Urz~d Marszalkowski WojewOdztwa Mazowieckiego wWarszrmie 
ul. Skoczylasa 4. 03-469 Warszawa 
tel.: (22) 59-79-200 fax: (22) 59-79-629 
e-mail: oplaty.s!odowiskowe@mazoyfa.pl 
sdres elektronic<znej skrzynki godawczej 
adres skrytj(i na ePUAP dfa podmlot6w publicznych: 

Oyreklor Oepllrblmentu lumwmfskrytka 

Malgorzala Wiclstta Grajda 

'·poctpls8no kwaliflkowanym podplsem eleklronicznyml 
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