
Informacja 

dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka 

Województwa Małopolskiego 

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

informuje podmioty  o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych 

względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w 

niżej wymienionych ustawach, w szczególności o rozpowszechnienie informacji dotyczącej 

zmiany systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na 

roczny) wśród podmiotów korzystających ze środowiska oraz nowych podmiotów 

rejestrujących działalność gospodarczą : 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 

z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 21 ze zm.) - obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości 

odpadowej, załącznik nr 1, 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 

79, poz. 666 ze zm.), obowiązki z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami, 

załącznik nr 2, 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), 

która uchyla z dniem 1 stycznia 2014 roku ww. ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - 

obowiązki z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

załącznik nr 3, 

• ustawa  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 ze zm.)   obowiązek zapewnienia odpowiedniego 

poziomu  odzysku  i recyklingu  odpadów opakowaniowych  i poużytkowych  oraz 

opłata produktowa, załącznik nr 4, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 

ze zm.), obowiązki z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, załącznik nr 5, 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwą ozonową (Dz. U. z 

2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.), opłata za substancje kontrolowane, załącznik nr 6, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 

ze zm.) - obowiązki przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, załącznik nr 7. 

Dodatkowo   informuję,   że   w   załączeniu   znajduje   się   szereg   informacji   

dotyczących poszczególnych obowiązków. 



 

 

Załącznik nr 1. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia 

na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Przez termin posiadacza odpadów rozumie się 

każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie 

transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości (Art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy). 

Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji sporządza roczne 

sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z ort. 75 ust. 1 

ustawy o odpadach. Zestawienie składa się w terminie do 15 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, 

zbierania lub przetwarzania odpadów (art. 76 ust 1 ww. ustawy). Przez wytwórcę odpadów 

rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów 

(pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie 

lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca 

odpadów).Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji 

i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi 

inaczej (art. 3 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). 

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy (zgodnie z art. 66 ust. 4 ww. ustawy) 

wytwórców tylko odpadów komunalnych, wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, osób fizycznych i jednostek 

organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne 

zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy. 

Zestawienia za lata 2011 - 2013 należy sporządzić na formularzu zgodnie z formą, 

układem i techniką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku 

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 

przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674). 

Zestawienia za lata 2009 - 2010 należy sporządzić na formularzu zgodnie z formą układem i 

techniką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie 

zakresu  informacji  oraz wzorów formularzy służących do sporządzania  i przekazywanie 



zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686). Zgodnie z zapisem art. 237 

ustawy o odpadach, zestawienia za lata 2012-2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe. 

Jeżeli dany podmiot nie przedłożył przedmiotowych zestawień za lata 2009 - 2013 (pomimo 

prowadzonej w tych latach działalności) powinien uzupełnić ten obowiązek wstecz. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 200 ustawy o odpadach, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska nakłada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, które nie wywiązują się z 

obowiązku przekazywania sprawozdania. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów 

albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny zgodnie z art. 180. 

Formularze do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań oraz wzory kart ewidencji 

można pobrać ze strony internetowej: 

www.malopolskie.pl/zbiorcze. 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

Osoby do kontaktu: 

Zespół Baz Danych o Odpadach, pokój 510 i 524 

• Edyta Koziołek, Tel. (12) 63 03 495 

• Łukasz Moczuło, Tel. (12) 63 03 587 lub (12) 63 03 592 

Agenda w Nowym Sączu: ul. Jagiellońska 52, 33 - 300 Nowy Sącz 

• Anna Szmyd, Tel. (12) 61 60 971 

• Piotr Krcha, Tel. (12) 61 60 968 

 

 

Załącznik nr 2. Gospodarka bateriami i akumulatorami. 

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach przedsiębiorca przed rozpoczęciem 

działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii łub akumulatorów na terytorium kraju 

lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego 

wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania 

numeru rejestrowego. 

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, dystrybuujący baterie lub akumulatory 

lub sprzęt, zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych 

http://www.malopolskie.pl/zbiorcze


baterii lub zużytych akumulatorów, zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej {art. 38 - 

43), opłaty za kampanie edukacyjne (art. 37) i opłaty depozytowej {art. 53 - 56) oraz do 

przedłożenia sprawozdań i wykazów, do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego 

sprawozdanie dotyczy. 

Dokumenty należy sporządzić w formie, układzie i technice określonej w rozporządzeniach 

do art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 

ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., o bateriach i akumulatorach, zgodnie z art. 237 ustawy 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska 

www.mos.gov.pl w zakładce Środowisko/Odpady/Zużyte baterie i akumulatory, pod linkiem: 

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2453 zużyte baterie i akumulatory/ a także na stronach 

internetowych: www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami, www.malopolskie.pl/baterie oraz 

www.baterie.malopolska.pl 

Dokumenty można składać osobiście (Dziennik Podawczy) bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska 

Wydział Opłat Środowiskowych 

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

PEKAO S.A. nr: 94 1240 4575 1111 0010 5134 4510 

Osoba do kontaktu: 

Zespół Baz Danych o Odpadach, pokój 524 •    

Marta Gabryś, tel.: (12) 63 03 300 

 

 

Załącznik nr 3. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami), każdy producent, importer, 

dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej 

dostawy opakowań jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi województwa 

rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych 

za granicę opakowań, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

Pomimo tego, iż w dniu 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), 

która uchyla z dniem 1 stycznia 2014 roku ww. ustawą z dnia 11 maja 2001 r., rozliczenie za rok 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2453
http://www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami
http://www.malopolskie.pl/baterie
http://www.baterie.malopolska.pl/


2013 należy dokonać na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisem art. 237 ustawy o 

odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 

roku, w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie 

wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicą opakowań (Dz. U. z 

2005 r. Nr 4, poz. 30). 

Formularze do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań (OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3) 

można pobrać ze strony internetowej: 

www.malopolskie.pl/opaki 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

Osoba do kontaktu: 

Zespół Baz Danych o Odpadach, pokój 510 •    

Łukasz Moczuło, Tel. (12) 63 03 587 

 

 

Załącznik nr 4. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz opłata produktowa. 

Na podstawie 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 ze zm.), przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia 

odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

Kogo dotyczy: 

Art. 1 ust. 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium 

kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty 

wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i 

pobierania opłaty produktowej. 

la. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty 

wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy. 

Ib. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek 

http://www.malopolskie.pl/opaki


krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który 

zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało 

umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają 

tego przedsiębiorcę. 

Ic. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. Ib, rozumie się znak towarowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r. Nr 119, poz. 1117 zpóźn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - 

imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą. 

2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach 

wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także: 

1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni 

handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane, 

2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej 

powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, 

sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane (...). 

4.   Przepisy  ustawy  stosuje  się   również  do przedsiębiorcy  wprowadzającego   

na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których 

częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do 

ustawy. 

Przedsiębiorca podlegający ustawie ma obowiązek: 

• Przedłożyć ZAWIADOMIENIE, 

• Przedłożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 

(art. 15) do 31 marca, 

• Wpłacić należną OPŁATĘ PRODUKTOWĄ na konto Urzędu Marszałkowskiego do 

31 marca. 

Bank Pekao S. A. Oddział w Krakowie 

Nr 11 1240 4575 1111 0010 5133 2618 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

Więcej   informacji   dotyczących   opłaty  produktowej znajduje  się  na   stronie   

internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63 03 101. 

http://www.malopolskie.pl/produktowa


UWAGA!!!! 

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące powyższego zakresu 

zgodnie z nową ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888). 

 

 

Załącznik nr 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek 

sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych 

opłat na konto Urzędu Marszałkowskiego. 

Kto jest podmiotem korzystającym ze środowiska? 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to: 

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280 ze zm.), a także 

osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub 

hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby 

wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej 

praktyki, 

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, 

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w 

zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 

Opłaty wnosi się za: 

• Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek 

benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu, 

• Pobór wód podziemnych, powierzchniowych, 

• Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe 

lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, 

• Składowanie odpadów. 

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty 

(ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało 

miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. 



Zwolnienia z opłat: 

Zgodnie z art. 289 ustawy - Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych 

rodzajów korzystania ze środowiska, których: roczna wysokość nie przekracza 800 zł (dotyczy 

wykazów rocznych od 2013 roku); półroczna wysokość nie przekracza 400 zł (dotyczy wykazów 

od II półrocza 2007 do II półrocza 2012 roku). 

Zwolnienie   z   obowiązku   wniesienia   opłaty   nie  zwalnia  z   obowiązku   

składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska !!! 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić sprawozdanie i wpłacić 

należną opłatę w terminie: 

• do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy (dot. wykazów rocznych od 2013 r.) 

• do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (dot. wykazów od II 

półrocza 2007 r. do II półrocza 2012 r.). 

Bank Pekao S. A. 

Oddział w Krakowie 

931240 457511110010 5133 2403 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Tel.sek.:12 63 03 140,fax. 141 

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie 

internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod numerami tel. (12) 63 03 162, (12) 63 03 

163, (12) 63 03 164, (12) 63 03 203, (12) 63 03 329, (12) 63 03 364. 

 

 

Załącznik nr 6. Opłaty za substancje kontrolowane. 

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwą 

ozonową (Dz. U. Nr 121 poz. 1263 ze zm.), podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu1 

na terytorium kraju: 

1) wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji 

innych substancji, 

2) chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków, 

3) bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych zarówno nowe, 

http://www.malopolskie.pl/srodowisko


odzyskane, jak i po regeneracji, obowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu opłaty za substancje 

kontrolowane. 

Podmiot ma obowiązek złożyć: 

• Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane do 

31 marca, 

• Wpłacić należną OPŁATĘ ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE do 31 marca 

na konto urzędu marszałkowskiego. 

Bank Pekao S. A. 

Oddział w Krakowie 

nr: 10 1240 4575 1111 0010 5133 3703 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

1 Obrót - oznacza zbycie lub przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi lub osobie. 
 
 
 

Załącznik nr 7. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie 

sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dła środowiska (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 124, poz. 1033), termin przekazywania Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska na administrowanym przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast terenach za 

rok 2012 według stanu na ostatni dzień tego roku upływa 31 marca 2013 r. Informacje uzyskane 

od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami (m.in. od rolników, wspólnot mieszkaniowych, 

działkowców, szkół, domów pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego) należy 



sporządzić w formie, układzie i technice określane w ww. rozporządzeniu. Przedmiotowe dane 

powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej (BA - http://www.bazaazbestowa.pl). 

Zgodnie z obowiązującym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", 

Polska powinna być wolna od wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. 

Ponadto, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast 

województwa małopolskiego) działające na administrowanych przez Państwa terenach, są 

zobowiązane do bezzwłocznego przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach 

zawierających azbest, stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były łub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), której termin upływa 

31 stycznia 2014 roku, jak również aktualizowanej na bieżąco informacji o wykorzystywanych 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT). 

Zgodnie z Dyrektywą Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie 

unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) narzucono 

Państwom Członkowskim obowiązek poddania dekontaminacji lub unieszkodliwieniu urządzeń 

zawierających PCB. 

Termin realizacji tego obowiązku minął z końcem 2010 roku, tym samym z dniem 1 

stycznia 2011 roku urządzenia zawierające PCB stały się odpadami w rozumieniu przepisów 

ustawy o odpadach. Należy zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczył urządzeń o objętości powyżej 

5 dm , a działania w zakresie wycofania z rynku PCB wciąż trwają, gdyż dotyczą one także 

urządzeń poniżej wskazanej objętości. 

 

Formularze dotyczące ewidencji informacji o rodzaju i ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska można pobrać ze strony internetowej: 

www.malopolskie.pl/azbest 

Dokumenty można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Środowiska Wydział Opłat 

Środowiskowych ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków Tel. sek.: (12) 63 03 140, fax. 141 

Osoba do kontaktu: 

Zespół Baz Danych o Odpadach, pokój 510 

•    Łukasz Moczuło, Tel. (12) 63 03 87 

 

http://www.bazaazbestowa.pl/
http://www.malopolskie.pl/azbest

