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Tychy, 28 luty 2019r.

odpowiedź na interpe|ację radnego
Dariusza Wencepla

Sprawa

Wnioski i interpelacje

Syqn.
sprawv

DUR.0003.25.2019

ocHRoNY

i RoLNICTWA

radnych

Szanowna Pani
Barbara Konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
odpowiadając na interpe|ację radnego Dariusza Wencep|a z dnia 27,o2.2o19r. w sprawie opłat
marszałkowskich z tytułu korzystania ze środowiska informuję, ze miasto Tychy nie ponosi opłat
marszałkowskich za składowanie odpadÓw. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony Środowiska
do ponoszenia opłat za korzystanie ze Środowiska z tytułu składowania odpadow, zobowiązany jest
podmiot korzystający ze środowiska (administrator składowiska), ktÓry usta|a we własnym zakresie
wysokoŚć naleznej opłaty i wnosiją na rachunek właŚciwego urzędu marszałkowskiego. W przypadku
składowiska odpadow komunalnych w Tychach, podmiotem zobowiązanym do wnoszenia opłaty za
składowanie odpadów, jest spÓłka MASTER - odpady i Energia sp' z o.o. z siedzibą w Tychach przy
ul. Lokalnej 1 1.
WysokoŚĆ opłat usta|ana jest przez ministra właŚciwego do spraw Środowiska, nie pózniej niz do dnia
31 paż"dzierntka kazdego roku i ogłaszana, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadow na składowisku W poszczegÓ|nych |atach
okreŚ|a:

1'

2'
3.
4.

na 2016 rok - zał 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 paŹdziernika 2015r. w sorawie

opłat za korzystanie ze środowiska (Dz' U. z 2015r' poz. 1B75),

na 2017 rok - zał. 2 do obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 29 ezerwca 2016r' w sprawie
wysokoŚcistawek opłatza korzystanie ze Środowiska na rok 2017 (M' P. z2016r' poz.718),
na2018 rok - zał. do rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 marca 2017 r' w sprawie zmiany
rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze Środowiska (Dz. U ' z 2o17r. poz. 723),

na 2019 rok

-

zał. do obwieszczenia Ministra Środowiska

z

dnia

3

oażdziernika 201Br.

w sprawie wysokościstawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. z2018r' poz'
1

038).
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Adresat
Radny Dariusz Wencepel
Sekretarz Mrasta Tvchv
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