
Co i do kiedy? 

Obowiązki środowiskowe w pigułce
wyciąg z przepisów środowiskowych zobowiązujących przedsiębiorców (cz.1)

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Termin

Przekazanie wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Czyj obowiązek: podmiot korzystający z usług wodnych
Do kogo raportujemy: WIOŚ

art. 304 ust. 1 pkt 2  prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

Działanie

30 i 31 stycznia

Dostarczenie wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji
znajdujących się na terenie zakładu lub aktualizacja tego wykazu.

Czyj obowiązek: prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii
Do kogo raportujemy: komendant wojewódzki PSP, WIOŚ

art. 263 prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.)

31 stycznia

Przekazanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Czyj obowiązek: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, PSZOK, 
zbierający odpady komunalne
Do kogo raportujemy: wójt/burmistrz/prezydent miasta

art. 9n – 9nb ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) 

31 stycznia

Złożenie sprawozdań statystycznych (OS) 

Czyj obowiązek: zobowiązany przez GUS
Do kogo raportujemy: GUS

ustawa o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 955 z późn. zm.) 

styczeń-luty

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis w rejestrze BDO za dany rok

Czyj obowiązek: wprowadzający na rynek określone rodzaje produktów 
Do kogo raportujemy: marszałek województwa

Art. 57 ust. 3 ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)

Opłata ta wynosi odpowiednio:

• 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,

• 300 zł w pozostałych przypadkach.

Rocznej opłacie podlegają następujący przedsiębiorcy:

• wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,

• wprowadzający baterie lub akumulatory,

• wprowadzający pojazdy,

• producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,

• wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

• wprowadzający na terytorium kraju opony,

wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

28 lutego

Przekazanie wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód 
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Czyj obowiązek: podmiot korzystający z usług wodnych 
Do kogo raportujemy: organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia 
zintegrowanego

Art. 304 ust. 1 pkt 1 prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

1 marca

Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu 
odpadami za rok 2021

Czyj obowiązek: Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty 
w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w 
opakowaniach
Do kogo raportujemy: Urząd Marszałkowski

Art. 45 ust. 1 ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.) 

15 marca

Raport o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

Czyj obowiązek: Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje 
Do kogo raportujemy: Krajowa Baza KOBiZE

art. 7 ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 z późn. zm.).

28 lutego


