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ZAŚWlADczENlE
Zgodnie

z

art. 217, 218 ustawy

z

dnia 14 czerwca ,1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z póżn. zm,) - zaświadcza się na podstawie posiadanej dokumentacji,
ze "ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ REBIS" SPOŁKA AKCYJNA wywiązuje się z opłat
za korzystanie ze środowiska w następujący sposob:

Pobor wody powierzchniowej i podziemnej

Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń
ZaIegłość
srodowiska
Figuruje w bazie płatnikow do 20,15 r.
Zwolniony z opłat zgodnie z ań. 289 ust. 1
0,00 zł
ustawy z dnia 27 kwietnia 200,1 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r,, poz,
1396, z poźn. zm.).
Nie figuruje w bazie płatnikow.

Wprowadzanie ściekow do wod i do ziemi

Nie figuruje w bazie płatnikow.

Składowanle odpadow

Nie figuruje w bazie płatnikow.

Opłata prod u ktowa-opakowan ia

Figuruje w bazie płatnikow,

Opłata prod uktowa-prod

Figuruje w bazie płatnikow do2013 i od 2016

Rodzaj korzystania ze środowiska

Wprowadzanie gazow lub pyłow do powietrza

u

kty

Publiczne kampanie edukacyjne-opakowania

0,00 zł

Figuruje w bazie płatnikow od 2018

r.

0,00 zł
0,00 zł

r.

W przypadku pojawienia się nowych faktów i okoliczności, które wykażą, że wnioskodawca zalega z opłatami za kozystanie
ze środowiska, niniejsze zaświadczenie nie uniemożliwia dochodzenia należnych opłat. Zgodnie zart.70 § 1 ustawy zdnia29 sierpnia
1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2019 r., poz.900, zpóżn.zm.) mającym zastosowanie do opłat za korzystanie ze środowiska
- zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynąłtermin płatności
podatku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia28 września 2007 r.w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1330) i upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 6712019 z dnia ,18 lutego 20,1g r. potwierdzam, iż opłatę skarbową
w wysokości 17 ,00 zł uiszczono dnia 16.09.201 9 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Warszawa Praga Północ
nr 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074,

wojewódżtwa

łski

Depańamentu

Otrzymuje:

,l.

2.

"oRGANlzAcJAoDzYsKU oPAKoWAN
REBls" sPoŁKA AKCYJNA
ul. Wolska 64ł8
01-134 Warszawa
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