
      ………………………………………. 
                        (miejscowość i data) 

……………………………………. 
(nazwa podmiotu) 
 

……………………………………. 
(adres) 
 

…………………………………….. 
REGON  

 
…………………………………………….. 
(data rozpoczęcia działalności) 

  

Marszałek Województwa Podkarpackiego  

Departament Ochrony Środowiska 

al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów 

 

 

WNIOSEK 
 

 Na podstawie art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego proszę o wydanie 

zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. 

 

Zaświadczenie zostanie przedłożone w ……………………………………………………………………………….. 

          (nazwa instytucji do której zostanie przedłożone zaświadczenie) 

 

 

󠆐 Oświadczam,  że jestem zobowiązana/y do przedkładania wykazów z tytułu opłat środowiskowych  

w następującym zakresie (znakiem „x” zaznacz wybrane): 

o wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

o składowania odpadów 

o opłat produktowych 

 

󠆐 
Oświadczam, iż wysokość naliczonej opłaty za rok/lata (niepotrzebne skreślić)………........…………..……… 

z tytułu (znakiem „x” zaznacz wybrane): 

o wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

o składowania odpadów; 

nie przekracza 100 zł, a zatem nie podlegam obowiązkowi przedkładania wykazów zawierających 

informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.  

 

󠆐 Oświadczam, iż nie posiadam urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko, a tym samym nie 

korzystam ze środowiska. Nie podlegam zatem, obowiązkowi przedkładania wykazów zawierających 

informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenia z tego tytułu opłat. 

 

Powyższe oświadczenia składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeksu karnego, za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
                                                             (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

                                                 
 znakiem „x” zaznacz wybrane 



 

 

Opłata skarbowa 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2006r. O opłacie skarbowej do wniosku (znakiem „x” zaznacz wybrane): 

 

󠆐 załączamy oryginał dowodu wpłaty, opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (za każdy wydany egzemplarz 

zaświadczenia). Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa o numerze  

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

 

󠆐 nie załączamy dowodu wpłaty opłaty skarbowej ze względu na zwolnienie wskazane w w/w ustawie. 

Forma doręczenia zaświadczenia (znakiem „x” zaznacz wybrane):  

󠆐 wysyłka pocztą, na adres……………………………………………………………………………………………... 

󠆐 wysłanie poprzez platformę ePUAP; 

󠆐 odbiór osobisty (wyłącznie po telefonicznym umówieniu). 

Osoba do kontaktu………………………………………………… 
    (imię i nazwisko) 

 

• telefon……………………………………… 
 

• e-mail………………………………………. 


