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- WPROWADZANIE GAZÓW LUB PUŁÓW DO ŚRODOWISKA,

- POBÓR WÓD,

- WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB ZIEMI,

- SKŁADOWANIE ODPADÓW,

- OPŁATY ZA PRZYZNANE UPRAWNIENIA DO EMISJI CO2



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne                                                    

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział 

III (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)



art. 275 w zw. z art. 3 pkt 20 POŚ

- przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie (…)

- jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami

- osoby fizyczne - w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska 

wymaga pozwolenia

- składowanie odpadów - zarządzający składowiskiem odpadów

- Magazynowanie odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce 

magazynowania oraz składowanie odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym – posiadacz odpadów który dopuścił się naruszenia



- obowiązek prowadzenia, aktualizowanej co rok ewidencji 

zawierającej informacje o:

- Ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza 

- Ilości i jakości pobranej wody

- ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

- o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego 

odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i 

jakościowej ewidencji odpadów



- Podmiot ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i 

wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze 

względu na miejsce korzystania ze środowiska

- WYJĄTEK: Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z 

urządzeń mobilnych np. ze środków transportu  wnosi się na rachunek 

bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji 

podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy POŚ)



- Od 1 stycznia 2013 r. – do 31 marca za rok poprzedni

- Do końca 2012 r. obowiązywała sprawozdawczość co pół roku.



- Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy urzędu 

marszałkowskiego jeśli łączna opłata za korzystanie ze 

środowiska dla każdego z komponentów osobno wynosi 

powyżej 800 zł.

Obowiązek sprawozdawczy jest obligatoryjny!!!



- Jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu 

zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat, lub dane w wykazie nasuwają 

zastrzeżenia 

- Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub 

wyników kontroli WIOŚ opłatę w drodze decyzji





- Rok 2015 - obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 

r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 

2015  (M. P. z 2014 r.  poz. 790).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat 

za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015 r. poz. 1875).



- Korzystanie ze środowiska  bez wymaganego pozwolenia 

(zintegrowanego, wodnoprawnego, na wprowadzenie gazów lub pyłów do 

powietrza) = opłata podwyższona o 500%

- Art. 152 POŚ - Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu 

organowi ochrony środowiska



- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie 

wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 

130 poz. 880)



- Ustawa z dnia 12 czerwca o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223)

- Nowa opłata - przydział uprawnień do emisji CO2 do Marszałka 

Województwa

- Do 31 marca podmiot wpłaca Marszałkowi opłatę za przydział 

uprawnień za rok poprzedni

- Do 30 kwietnia czas na rozliczenie emisji CO2 z roku poprzedniego





OPŁATY WG ILOŚCI WYEMITOWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ: 

- ŹRÓDŁA POWSTANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO 

POWIETRZA,

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE:

- PRZEŁADUNEK BENZYN SILNIKOWYCH,

- KOTŁY O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ DO 5 KW,

- CHÓW LUB HODOWLA DROBIU I INNYCH ZWIERZĄT,

- SILNIKI SPALINOWE,





Korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub 

zwykłe, w szczególności pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi, np.:

- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej

- pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 

5m3/dobę

- nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą 

deszczowni

- rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi 

oczyszczonych ścieków jeżeli łączna ilość jest większa niż 5 m3



Marszałek lub Starosta wydaje w drodze decyzji administracyjnej  na 

wniosek zainteresowanego korzystaniem z wód lub urządzeń wodnych na 

czas określony (20, 10, 4, 5 lat)

Pozwolenie wodnoprawne nie jest  wymagane, m. in. na pobór wód 

powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5 m3 na 

dobę



- POBÓR WODY PODZIEMNEJ,

- POBÓR ODY POWIERZCHNIOWEJ, 

- POBÓR MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH



Wysokość opłaty za pobór wód zależy od:

- rodzaju pobranej wody: powierzchniowa czy podziemna

- ilości pobranej wody z danego ujęcia

- procesu uzdatniania, jakiemu poddawana jest woda

- przeznaczenia (celu zużycia)

- w przypadku wód powierzchniowych: od części obszaru kraju





- ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe i inne,

- wody chłodnicze,

- wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej  

nawierzchni, ujętych  w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji 

ogólnospławnej,

- wody zasolone,

- wody wykorzystane, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb i 

innych organizmów wodnych.



Wysokość opłat ustala się na podstawie:

- pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu 

(BZT5),

- chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), 

- zawiesiny ogólnej, 

- sumy jonów chlorków i siarczanów. 

Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który 

powoduje opłatę najwyższą.



Podstawą naliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków jest ilość 

substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji 

zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie 

tych ścieków(jeśli podmiot dysponuje danymi w tym zakresie).

W przypadku wprowadzania ścieków do jezior wysokość jednostkowej 

stawki opłaty jest podwajana.



- Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych do środowiska, ponosi się w 

zależności od ich temperatury.

- Stawki ustalane są dla poszczególnych przedziałów temperatur:

- temp. wyższa niż +26˚C, a nie przekracza +32 ˚C

- temp. wyższa niż +32 ˚C, a nie przekracza +35 ˚C

- temp. wyższa niż +35 ˚C. 

Opłata = S x V
S – jednostkowa stawka opłaty dla danego zakresu temperatur w [zł/dam3]

V – ilość wód chłodniczych odprowadzanych w danym okresie sprawozdawczym 

[dam3]



Opłaty ponosi się za wprowadzanie ścieków stanowiących wody 

opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne,   pochodzące   z  powierzchni   zanieczyszczonych   o 

trwałej nawierzchni (w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów 

przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 

transportowych oraz dróg i parkingów).

Opłata zależy od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania 

terenu, z którego te ścieki są odprowadzane.



Opłata za wprowadzanie ścieków stanowiących wody 

wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 

łososiowatych zależy od rodzaju substancji zawartych w tych 

ściekach i ich ilości.

Opłatę ponosi się za substancje wyrażone wskaźnikiem 

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego 

zapotrzebowania tlenu, a także zawiesiny ogólnej.



- do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania,  (w 

przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego),

- do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z 

obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C albo 

naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa  niż 

+26°C,

- do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy 

jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l.

- do wód lub ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i 

hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w 

nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach 

wprowadzania ścieków do wód,

- do wód lub do ziemi – wód odprowadzanych z obiektów chowu i 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile 

produkcja rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych 

organizmów nie przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu 

w jednym roku danego cyklu.





Opłaty ponosi:

- zarządzający składowiskiem odpadów

- posiadacz odpadów, które są   składowane w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady bez wymaganej 

decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania

Opłata podstawowa/opłata podwyższona



Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska - 0,05 jednostkowej stawki opłaty za 

umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania

Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej 

sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów 

bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska

Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym – 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie 

odpadów na składowisku za każda dobę składowania



W przypadku pozbycia się odpadów:

- nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach 

ochronnych ujęć wódi na terenach wypływu wód z warstw 

wodonośnych,

- na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody

- na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach 

przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w 

wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów 

na składowisku za każda dobę składowania

Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów 

do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód 

wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższona 

w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie 

odpadów na składowisku



Opłata = s x w x m x d

s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na 

składowisku

w – współczynnik przeliczeniowy

m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku

d – ilość dób składowania odpadu bez zezwolenia

W 2015 r. na składowisko odpadów nie posiadające decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska przyjęto 100 t zmieszanych odpadów 

komunalnych (20 03 01)

(ilość dni w roku 365)

120,76 zł/t x 0,05 x 100 t x 365 = 220 387 zł



Zgodnie z art. 402 ust. 1 Poś zarząd województwa  prowadzi 

wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia i redystrybucji 

wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

Wpływy te przekazywane są na rachunki bankowe Narodowego i 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz rachunki budżetów 

powiatów i budżetów gmin.

Środki funduszy przeznacza się na finansowanie inwestycji 

związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodno - ściekową. 







Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2013 r. poz. 888 ze zm.).



- wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach;

- dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący 

produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe;

- dystrybuujący produkty w opakowaniach;

- których rodzaje określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy;

- prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych.



- eksportujący, bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w 

opakowaniach lub opakowań bez produktów, które w tym samym roku 

kalendarzowym zostały wprowadzone na rynek krajowy w drodze importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach;

- wytwarzający/wprowadzający produkty w opakowaniach działający na zlecenie 

przedsiębiorcy, którego znak towarowy widnieje na opakowaniu produktu bądź 

produkcie;

- prowadzący jednostkę/jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej 

do 500m2, sprzedający produkty tam pakowane;

- prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej 

powierzchni do 5000m2, sprzedający produkty tam pakowane;

- wprowadzający produkty, których opakowania mają bezpośredni kontakt z 

produktami leczniczymi w myśl przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.



Następuje w dniu:

- wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na rynek;

- przywozu na terytorium kraju;

- wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie.

WAŻNE: Opakowanie lub produkt w opakowaniu

uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz!



- zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego 

samego rodzaju jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty;

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego 

(z uwzględnieniem rodzaju i masy wprowadzonych opakowań – dotychczasowe 

sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej), oraz wniesienie 

ewentualnej opłaty produktowej w terminie do 15 marca roku następującego 

po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy;

- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW:

- samodzielnie,

- za pośrednictwem organizacji odzysku.



Wymagane poziomy odzysku i recyklingu:

- wg załącznika nr 1 do ustawy

w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi wyłącznie odpadów 

opakowaniowych wytworzonych przez siebie;

- w wysokości 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań

w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi odpadów 

opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów.



Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu obliczamy:

- w przypadku kontynuacji działalności – w stosunku do masy opakowań 

wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy 

sprawozdanie;

- w przypadku rozpoczęcia działalności: – w stosunku do masy opakowań 

wprowadzonych do obrotu w tym samym roku kalendarzowym, którego dotyczy 

sprawozdanie.



Dokumentowanie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu 

odbywa się wyłącznie za pomocą dokumentów:

DPO

DPR

wystawianych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach 

przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych,

EDPO 

EDPR

wystawianych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach 

przez eksportującego/dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi/recyklingowi.



W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w 

terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 

przekazane do odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych 

dokumentów.

dokumenty wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku w 

trzech egzemplarzach:

- dla wprowadzającego produkty w opakowaniach,

- dla prowadzącego odzysk/recykling bądź 

eksportującego/dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy,

- dla marszałka województwa.



Obliczanie opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

- recyklingu,

- recyklingu dla wszystkich opakowań razem,

- odzysku dla wszystkich opakowań razem.

WAŻNE: 

W sprawozdaniu za rok 2014 istniała możliwość rozliczenia 10% 

nadwyżki odzysku/recyklingu powstałej w roku poprzednim. 

Od sprawozdania za rok 2015 brak możliwości rozliczenia powstałych 

nadwyżek!



OP = M x S x [(P wym. – P uzysk. ) : 100%]

gdzie:

OP — wysokość należnej opłaty produktowej [zł];

S — stawka jednostkowa opłaty produktowej [zł/kg];

M — masa opakowań wprowadzonych na rynek [kg];

Pwym.       — wymagany poziom odzysku lub recyklingu [%];

Puzysk.     — osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów 

opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych 

odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na 

rynek produktów [%];

[jeżeli (P wym. – P uzysk. ) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”]



RODZAJ OPAKOWANIA

LATA 2010-2014

(Dz. U. z 2010 r. Nr 259, 

poz. 1774)

OD 2015 R.

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1972)

TWORZYWA SZTUCZNE 2,73 zł/kg 2,70 zł/kg

ALUMINIUM 1,37 zł/kg 1,40 zł/kg

STAL W TYM BLACHA 

STALWOWA
0,82 zł/kg 0,80 zł/kg

PAPIER I TEKTURA 0,65 zł/kg 0,70 zł/kg

SZKŁO 0,26 zł/kg 0,30 zł/kg

DREWNO 0,33 zł/kg 0,30 zł/kg

WIELOMATERIAŁOWE - 1,70 zł/kg

POZOSTAŁE - 1,00 zł/kg



- konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;

- przejęcie przez organizację obowiązku odzysku i recyklingu oraz 

sprawozdawczości w zakresie opłaty produktowej;

- w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, 

obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy opakowań 

wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia tego roku.



- Obowiązek zorganizowania systemu zbierania, zapewnienia odzysku w tym 

recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak wprowadzone do 

obrotu;

- wprowadzający opakowania wielomateriałowe i/lub po środkach ochrony roślin 

obowiązany jest do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę 

prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz odebrania na 

własny koszt odpadów opakowaniowych wielomateriałowych / po środkach 

ochrony roślin;

- wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie 

ww. czynności posiadaczowi odpadów.



- Sposób wykonywania ustawowego obowiązku:

- samodzielnie;

- za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego:

(organizacja taka zawiera porozumienie z marszałkiem województwa w 

zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z 

opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach 

niebezpiecznych w tym po środkach ochrony roślin).



Wprowadzający produkty w opakowaniach realizuje kampanie:

- samodzielnie:

- przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne 

lub

- przekazując na rachunek NFOŚiGW

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).



Ponadto każdy wprowadzający obowiązany jest do:

- prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie opakowań, 

wprowadzonych do obrotu wraz z produktami oraz przechowywanie jej przez 

okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje;

- zawiadomienia marszałka województwa o fakcie:

- rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu produktów w 

opakowaniach – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,

- zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek 

produktów w opakowaniach – w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

działalności,

- zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu, 

-zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu  

(samodzielnie/organizacja odzysku).



- w przypadku nie wniesienia opłaty produktowej lub wniesienia opłaty niższej od 

należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z 

tytułu opłaty produktowej;

- w przypadku nie wykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w 

drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% 

kwoty niewniesionej opłaty produktowej.



Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) – obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.



- OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA DOTYCZY: 

- producentów opakowań - sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań 

(dotychczasowe sprawozdanie OPAK-1), 

- importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań -

sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy (dotychczasowe 

sprawozdanie OPAK-2),

- eksporterów  lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub 

produktów w opakowaniach - sprawozdanie o masie wywiezionych zagranicę opakowań 

(dotychczasowe sprawozdanie OPAK-3). 

WZORY SPRAWOZDAŃ:

za lata 2010-2014: Dz. U. z  2005 r., Nr 4, poz. 30

od roku 2015: Dz. U. z 2016 r. poz. 182

Termin składania sprawozdań za lata 2014-2015 

- 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.





Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1413)



- wprowadzający na terytorium kraju: (również w drodze importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia) 

- produkty, których rodzaje określa załącznik nr 4a do ustawy (opony, 

oleje, preparaty smarowe);

- towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, 

oleje, preparaty smarowe.



- zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów 

wprowadzonych na terytorium kraju,

- przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku/recyklingu nie uwzględnia się masy produktów 

wprowadzonych w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, które zostały wywiezione z terytorium 

kraju w tym samym roku kalendarzowym;

- osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu obliczamy:

- w przypadku kontynuacji działalności  w stosunku do masy produktów wprowadzonych 

do obrotu w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie;

- w przypadku rozpoczęcia działalności w stosunku do masy produktów wprowadzonych 

do obrotu w roku, którego dotyczy sprawozdanie.

potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie dokumentów DPO/DPR (trzeci 

egzemplarz do WIOŚ);

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej 

opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do 31 marca roku 

następującego po roku, którego opłata dotyczy;

SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW:

- samodzielnie,

- za pośrednictwem organizacji odzysku.

UWAGA: nie wnosimy opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 100zł !!!

(nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania)



Ponadto każdy wprowadzający obowiązany jest do:

- prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie 

produktów, wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje;

- zawiadomienia marszałka województwa o fakcie:

- rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu 

produktów – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,

- zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na 

rynek produktów – w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności,

- zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu, 

- zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu  

(samodzielnie/organizacja odzysku).



EKOLOG Sp. z o.o.
ul. Świętowidzka 6/4
61-058 Poznań
tel./fax: 61 877 06 05
biuro@ekolog.pl
www.ekolog.pl

Dziękujemy za uwagę


