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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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50-411 Wrocław
Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za korzystanie ze środowiska
Opis sprawy

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie w całości lub w części zaległości z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska lub odsetek za zwłokę

Komórka organizacyjna
Urzędu odpowiedzialna za
prowadzenie i załatwienie
sprawy

Wydział Środowiska
Dział Ulg i Analiz

Miejsce składania
dokumentów / osoba
odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Sekretariat Wydziału Środowiska pok. 015
50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5
lub
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Tryb składania
dokumentów

Na wniosek zobowiązanego

1.

2.
Wymagane dokumenty
oraz wzory dokumentów
do pobrania

3.

4.
5.
6.

Kogo dotyczy
Termin i sposób załatwienia
sprawy

Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:
 wnioskodawcy
 prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega
się o pomoc
 uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego
 wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Strony.
Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych przedstawiające
sytuację finansową Strony (bilans, rachunek zysków i strat lub inne
informacje odnośnie sytuacji finansowej).
Zaświadczenia o pomocy de minimis jakie zobowiązany otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Wypełniony formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia
pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł
na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł na konto Gminy Wrocław
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.)
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Podstawa prawna

Art. 281 § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w związku z art. 67a § 1ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Ewentualne opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji
17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
informuję, że:
1)

2)
3)

4)

Informacje dodatkowe

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 1214, 50-411 Wrocław;
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail inspektor@umwd.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO, w celu udzielenia ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 67a § 1ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz w celu archiwizacji;
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez
administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz
w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do
pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pani/pana dane
nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
prawem, w szczególności ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.);
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody
w
dowolnym
momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonania
obowiązku prawnego w zakresie udzielenia ulgi z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

