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Podmiot korzystający ze środov.iska 

Nazwa: Adres: 
Główny Urząd Miar Elektoralna 2, Wars-zawa 

00-139 Wars-zawa 

rok 2): 2017 

1465108 Śródmieście, Powiat m.st. Wars-zawa 

REGON: Telefon/faks: 22 581 95 80 / 22 581 93 96 
010415420 Adres e-mail:grzegorz.wierzbicki@gum.gov.pl 

Lp. Rodzaj korzystania ze środowiska Kod Wysokość opiaty
' tabeli [z!I
~ 
~ 

3) 

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

1.1 źródła powstawania substancji wprowad-zanych do powietrza A 1008.35 

1.2 Przeładunek benzyn silnikowych B 0.00 

1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, C 0.00 
drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na 
wprowad-zanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane 

1.4 Silniki spalinowe D 37.28 

1.5 Chów lub hodowla drobiu E 0.00 
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2. Pobórwód 

2.1 Woda podziemna A 0.00 

2.2 Woda powierzchniowa śródlądowa B 0.00 

2.3 Morskie wody wewnętrzne C 

li Wysokość opiaty za pobór wód ogółem 4) o 
-

3. WRrowadzanTe) ścleków ~o wód lub do ~lęml 

3.1.1 Ścieki o kodzie a 5) A 0.00 

3.1.2 Ścieki o kodzie b 5) A 0.00 

3.1.3 Ścieki o kodzie c 5) A 0.00 

3.1.4 Ścieki o kodzie d 5) A 0.00 

3.1.5 Ścieki rolniczo wykorzystane A 0.00 

3.1.6 Wody wykorzystane, odprowad-zane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych A 0.00 

3.2 Wody chłodnicze B 0.00 

3.3 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni -zanieczyszczonych o trwalej C 0.00 
nawierzchni, ujęte w otwarte lub -zamknięte systemy kanali-zacyjne, z wyjątkiem 
kanali-zacji ogólnospławnej 

3.4 Wody -zasolone D 0.00 

3.5 Wody wykorzystane, odprowad-zane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż E 0.00 
łososiowate albo innych organizmów wodnych 

I Ili Wysokość opiaty za wprowadzanie ścieków cło wód lub do ziemi ogółem 4) i - .,, 

4. Składowanie odpadów 
-

4.1 Odpady składowane selektywnie A 0.00 
I I 



4.2 Odpady składowane nieselektywnie I A 0.00 

IV Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem 4) o 
j 
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Cl>jaśnienia : 

1) ~elnia się w kaid~ pf2Mladku pl2Bdkladania któregokolwiek zwyl<azów :zawart}dl w :zalącz,ikach nr 2-5 do ro,por2ąd2enia Mnistra Środowiska z 
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyl<azów :zawierający::h informacje i dane o :zakresie kolZ';,Stania 2B środowiska orazo wy.;okości należn}dl opiat (Dz U. 
poz274). 
2) Należy podać rok, którego dot,cztWykaz. 
3) Oznaczenie literowe tabel w :zalącz,ikach nr 2-5 do ro,pol2ląd2Bnia Mnistra Środowiska zdnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyl<azów :zawierając;ch 
informacje i dane o:zakresie kolZ';,Stania 2B środowiska orazo wy.;okości należn}dl opiat; należy podkreślić kod tej tabeli, którą dany podmiot kol2';,Stający2e 
środowiska ~nil. 
4) Zaokrągla się do peln}dl 2!ot,ch w ten sposób, :że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwotyWynoszącą 50 Iwięcej groszy 
podwyis:za się do peln}dl 2!ot,ch. 
5) Kody rodzajów ścieków wprowadzan}dl do wód lub do 2iemi: 

a. ści eki bytowe, zw,łączeniem ścieków bytow}dl wchodząc;ch w skład ści eków komunaln}Ch, ś ci eków pr2Bmys low}dl lub ścieków lnn}dl niż ścieki 
komunalne albo ścieki pr2Bmyslowe, 
b. ścieki komunalne inne n iż ścieki b~owe wprowadzane Ul2lądzeniami slużącyni do realizacji :zadań wlasn}dl gminyw :zakresie kanalizacji i 
oczyszczania ścieków komunaln}dl, 
c. ścieki przemysłowe wprowadzane zul2lądzeń inn}dl niż~ienione w kod2ie b, 
d. ścieki inne niżo211aC2Dne kodami a-c. 

6) Suma opiat z.a poszczególne rodzaje kolZ';,Stania 2e środowiska, określon}dl w wiersz.ach I, li, Ili i IV; nie wlicz.a się do niej opiat z tytułu t,ch rodzajów 
korzystania 2B środowiska, któr,dl rocz,a wy.;okość nie pr2Bkracz.a 800 21. 

Pouczenie: 
Zawarte w ~e informacje o wy.;okości należn}dl opiat stanowią podstawę o wy.;tawienia fyłulu Wyl<onawczego :zgodnie zpr2Bpisami ustawyzdnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu eg:zekuajn~ w administracji (Dz U. z201 . poz 1015, z póżn. 2111.). 

2..~..~.~"...2.~'.8······················· .....~i...... ~:;ik;~t;!~OC~:~~:;~~~
(data) (podpis osoby wypełniającej) (podpis bsoby upoważnionej 

do reprezentOWą!)ia ppdmiotu korzystającego 
ze~ lfd~s) 
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