……….., dnia....................... r.
………………………………
Nazwa Wnioskodawcy

………………………………
Adres Wnioskodawcy

………………………………
………………………………
REGON

………………………………
Pieczątka Wnioskodawcy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwracam się z prośbą
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, wnoszonymi
na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 ze zm.).
UZASADNIENIE
(wskazanie interesu prawnego lub przepisu prawa, z uwagi na które Wnioskodawca ubiega się
o wydanie zaświadczenia – art. 217 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że Wnioskodawca posiada / nie posiada (niepotrzebne skreślić)
następujące oddziały/terenowe jednostki organizacyjne:

Lp

NAZWA

ADRES

REGON

Korzysta ze
środowiska
TAK1

NIE2

…………………..……..………..……………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

___________________________________
Imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon

Załączniki3:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
- oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska
- pełnomocnictwo
Forma doręczenia4:
1. odbiór osobisty
2. wysyłka pocztą
3. e - PUAP
Objaśnienia:
1
Zgodnie z art. 286 ust. 1 podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany w terminie, o którym mowa w art. 285 ust.
2 i 4, do przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane, o zakresie korzystania ze
środowiska, jak również zgodnie z art. 289 ust. 1 do uiszczania opłat, jeśli ich roczna wysokość przekracza 800 zł ( w przypadku
opłat półrocznych, gdy przekraczała 400 zł),
2
Podmiot nie posiada urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko, a tym samym nie korzysta ze środowiska w myśl
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
3
Niepotrzebne skreślić
4
Niepotrzebne skreślić

