
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA II PÓŁROCZE 2010 R.  
 
 

Urząd Gminy Dzierzoniów przypomina o obowiązku wynikającym z art. 284 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 20001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.), zgodnie z którym podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek 
ustalenia we własnym zakresie wysokości naleŜnej opłaty za korzystanie ze środowiska 
i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Za II półrocze 2010 
r. ostatecznym terminem wniesienia opłaty jest 31 stycznia 2011 r. 

Ponadto informujemy, Ŝe wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia 
wysokości opłat oraz wysokość tych opłat naleŜy przedłoŜyć w ww. terminie marszałkowi 
województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Przedmiotowy wykaz 
naleŜy sporządzić na odpowiednich formularzach, zgodnych z aktualnymi aktami prawnymi 
w tym zakresie. Wysokość opłaty ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym 
korzystanie za środowisko miało miejsce. 

Obowiązujące stawki opłat na rok 2010 określone są w Obwieszczeniu Ministra 
Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie 
ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57, poz. 780). Wzór formularza został określony 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości naleŜnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816). 

Jednocześnie informujemy, Ŝe nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 
poszczególny rodzaj korzystania ze środowiska, gdy półroczna wysokość opłaty nie 
przekracza 400 zł. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku składania półrocznej 
informacji. 
 
Informacje naleŜy przesyłać na adres: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU 
Wydział Ochrony Środowiska 
Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych 
 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 
Delegatura w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych 
 
 
 
Nazwa i numer konta, na które naleŜy dokonywać wpłat: 
BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
95 1090 2398 0000 0006 0801 5988 
 
 


