
PRZEDSIĘBIORCO, NIE MA CIĘ W NASZEJ BAZIE DANYCH ! 

 

NIE CZEKAJ AŻ PRZYJDZIE DO CIEBIE KONTROLA ! 

 

Przedsiębiorco, jeśli korzystasz ze środowiska, musisz rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim ! 

 
Jeśli posiadasz np.: 
-  samochody służbowe, 
- kotłownie, 
- technologię powodującą emisję m.in. spawanie, malowanie, 
- urządzenia klimatyzacyjne, 
- wprowadzasz ścieki do środowiska lub pobierasz wodę z własnego ujęcia. 
Druki, stawki oraz bezpłatne kalkulatory do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska 
znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12 
 

Pamiętaj o obowiązku złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego !* 

 
Jeśli wprowadzasz na rynek kraju: 
-  produkty w opakowaniach lub 
-  jesteś importerem produktów w opakowaniach  

musisz wnieść do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową.** 
Druki i stawki do wyliczenia opłaty produktowej znajdują się pod adresem: 
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=20&grupaj=12 
 
 Jeżeli wytwarzasz, zbierasz, poddajesz odzyskowi odpady inne niż komunalne: 
- np.  świetlówki, tonery, przepracowany olej 
masz obowiązek przysład odpowiednie sprawozdanie.*** 
 
Jeżeli  jesteś wprowadzającym lub zbierającym baterie lub akumulatory 
albo prowadzisz zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów 
masz obowiązek przysład odpowiednie sprawozdanie.**** 
 

Bezpłatne porady oraz pomoc w wypełnieniu formularzy w ramach akcji informacyjnej można uzyskać 

w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska UMWŚ przy ul. Wita Stwosza 7 w pokoju nr 319-322 

w godz. 7.30 do 15.30. Program bezpłatnych bieżących szkoleń dla przedsiębiorców realizowanych w terenie 

dostępny jest na www.slaskie.pl 

 

*art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. u. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 
**art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. nr 90 poz. 607 
z późn. zm.) 
*** art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 
**** art. 34 ust. 6, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 5,  art. 37 ust. 7, art. 41 ust. 4, art. 56 ust. 3, art. 59 ust. 6, art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) 
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