
 

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie 

 gospodarki odpadami 

 
Termin 

Sprawozdania 

Podstawa 

prawna 

Wzór 

sprawozdania 
Podmiot zobowiązany 

Do 15 marca 

za poprzedni 

rok 

kalendarzowy 

Ustawa z dnia 

14 grudnia 

2012 r. o 

odpadach (Dz. 

U. z 2013 r. 

poz. 21), art. 

237  

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 8 grudnia 

2010 r. sprawie 

zakresu informacji 

oraz wzorów 

formularzy 

służących do 

sporządzania i 

przekazywania 

zbiorczych 

zestawień danych o 

odpadach 

(Dz. U. nr 249, poz. 

1674). 

Posiadacz odpadów prowadzący 

ewidencję odpadów jest 

obowiązany sporządzić na 

formularzu zbiorcze zestawienie 

danych o rodzajach i ilości 

odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o 

instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i 

unieszkodliwiania tych odpadów. 

Wytwórca komunalnych osadów 

ściekowych jest zobowiązany 

przedstawić na formularzu 

zbiorcze zestawienie danych, 

wyodrębnione dla wytwórcy 

komunalnych osadów 

ściekowych. 

Do 31 marca 

za poprzedni 

rok 

kalendarzowy 

Ustawa z dnia 

11 maja 2001 

r. o 

obowiązkach 

przedsiębiorcó

w w zakresie 

gospodarowan

ia niektórymi 

odpadami oraz 

o opłacie 

produktowej 

(Dz. U. z 2007 

r. nr 90 poz. 

607 z późn. 

zm.), art. 4 ust. 

5, art. 10 ust. 1 

i 2  oraz art. 15 

ust 1  

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

wysokości należnej 

opłaty produktowej 

(Dz. U.  nr 259 poz. 

1775) 

Przedsiębiorcy wytwarzający, 

importujący oraz dokonujący 

wewnątrz wspólnotowego nabycia 

produktów w opakowaniach lub 

produktów wymienionych w 

ustawie, a także działające w 

imieniu przedsiębiorców 

organizacje odzysku są obowiązani 

do przedłożenia marszałkowi 

województwa sprawozdania 

rocznego, zawierającego 

informacje o: 

1) nazwie i siedzibie lub imieniu i 

nazwisku oraz adresie 

przedsiębiorcy;   

2) odpowiednio masie opakowań 

wymienionych w załączniku nr 1 

do ustawy, w których wprowadził 

na rynek krajowy produkty, lub 

wprowadzonych na rynek krajowy 

produktów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy, z 

podziałem na poszczególne ich 

rodzaje;  

3) odpowiednio masie lub ilości 
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poddanych odzyskowi i 

recyklingowi odpadów 

opakowaniowych, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje i według 

sposobu ich odzysku i recyklingu, 

oraz odpadów poużytkowych, z 

podziałem na poszczególne ich 

rodzaje;  

4) osiągniętych poziomach 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych, 

z podziałem na poszczególne ich 

rodzaje. 

Do 31 marca 

za poprzedni 

rok 

kalendarzowy 

Ustawa z dnia 

11 maja 2001r. 

o 

opakowaniach 

i odpadach 

opakowaniach 

(Dz. U. nr 63 

poz. 638 z 

późn. zm.), art. 

7 ust. 1 i art. 9 

ust. 3 

 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 31 grudnia 

2004 r. w sprawie 

wzorów formularzy 

służących do 

składania rocznych 

sprawozdań o masie 

wytworzonych, 

przywiezionych z 

zagranicy oraz 

wywiezionych za 

granicę opakowań 

(Dz. U. z 2005 nr 4 

poz. 30) 

Producent, importer, dokonujący 

wewnątrz wspólnotowego nabycia 

opakowań oraz  eksporter i 

dokonujący wewnątrz 

wspólnotowej dostawy opakowań i 

produktów w opakowaniach jest 

obowiązany do przedłożenia 

marszałkowi województwa 

rocznego sprawozdania o masie 

wytworzonych, przywiezionych z 

zagranicy oraz wywiezionych za 

granicę opakowań, według 

rodzaju materiałów, z jakich 

zostały wykonane, z 

wyszczególnieniem opakowań 

wielokrotnego użytku, oraz o 

przestrzeganiu ograniczeń 

wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 

4. 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

którego opłata 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

20 stycznia 

2005 r. o 

recyklingu 

pojazdów 

wycofanych z 

eksploatacji 

(Dz. U. nr 25 

poz. 202 z 

późn. zm.), art. 

15 ust. 1 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 8 czerwca 

2005 r. 

w sprawie wzoru 

rocznego 

sprawozdania o 

wysokości należnej 

opłaty za brak sieci 

zbierania pojazdów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 

917) , zmienione 

rozporządzeniem 

Ministra Środowiska 

z dnia 22 sierpnia 

2008 r. 

zmieniającym 

rozporządzenie w 

Wprowadzający pojazd jest 

obowiązany do złożenia 

Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska rocznego 

sprawozdania o wysokości 

należnej opłaty za brak sieci  
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sprawie wzoru 

rocznego 

sprawozdania o 

wysokości należnej 

opłaty za brak sieci 

zbierania pojazdów 

(Dz. U. z 2008, Nr 

162, poz.1009) 

 

Do dnia 15 

marca 

następnego 

roku 

Ustawa z dnia 

20 stycznia 

2005 r. o 

recyklingu 

pojazdów 

wycofanych z 

eksploatacji, 

art. 30 ust. 1 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 10 listopada 

2010 r.  w sprawie 

rocznego 

sprawozdania o 

pojazdach 

wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. 

Nr 225, poz. 1471) 

Przedsiębiorca prowadzący stację 

demontażu jest obowiązany do 

sporządzenia rocznego 

sprawozdania 

Do dnia 15 

marca za 

poprzedni rok 

kalendarzowy 

Ustawa z dnia 

20 stycznia 

2005 r. o 

recyklingu 

pojazdów 

wycofanych z 

eksploatacji, 

art. 38 ust. 3 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 14 

października 2010 r. 

w sprawie próby 

strzępienia odpadów 

z pojazdów 

wycofanych z 

eksploatacji  

Przedsiębiorca prowadzący 

strzępiarkę przekazuje 

informację, dotyczącą zawartości 

uzyskiwanych frakcji 

materiałowych, określonej w 

wyniku przeprowadzenia próby 

strzępienia, marszałkowi 

województwa. (wraz ze zbiorczym 

zestawieniem danych). 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca,  

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia 

 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m (Dz. U. nr 

180 poz. 1495 

z późn. zm.), 

art.24  

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 4 maja 2009 r. 

w sprawie wzoru 

sprawozdania o 

ilości i masie 

wprowadzonego 

sprzętu (Dz. U. Nr 

72, poz. 627) 

Wprowadzający sprzęt elektryczny 

i elektroniczny jest zobowiązany 

do przedłożenie Głównemu 

Inspektoratowi Ochrony 

Środowiska sprawozdania o ilości 

i masie sprzętu wprowadzonego 

do obrotu na terytorium kraju, z 

podziałem na grupy i rodzaje 

sprzętu, określone w załączniku nr 

1 do ustawy. 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca 

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art.31 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 28 sierpnia 

2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie wzorów 

sprawozdań o 

zużytym sprzęcie 

(Dz. U. 2009 nr 153 

poz. 1226) 

Wprowadzający sprzęt elektryczny 

i elektroniczny jest zobowiązany 

do przedłożenie Głównemu 

Inspektoratowi Ochrony 

Środowiska sprawozdania o 

masie zużytego sprzętu 

zebranego, poddanego 

przetwarzaniu, odzyskowi, w 

tym recyklingowi, oraz 

unieszkodliwianiu; 

Do dnia 15 

marca po roku, 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

Wprowadzający sprzęt elektryczny 

i elektroniczny jest zobowiązany 
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w którym 

nastąpiło 

zebranie lub 

odzysk, w tym 

recykling, 

zużytego 

sprzętu 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art.31 

z dnia 28 sierpnia 

2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie wzorów 

sprawozdań o 

zużytym sprzęcie 

(Dz. U. 2009 nr 153 

poz. 1226) 

do przedłożenie Głównemu 

Inspektoratowi Ochrony 

Środowiska sprawozdania o 

osiągniętych poziomach 

zbierania, odzysku i recyklingu 

zużytego sprzętu. 

 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca,  

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia  

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art. 40 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 maja 2009 

r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o 

masie zebranego i 

przekazanego do 

prowadzącego 

zakład przetwarzania 

zużytego sprzętu 

(Dz. U. Nr 81, poz. 

682)  

Zbierający zużyty sprzęt jest 

zobowiązany do przedłożenie 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdania o masie zebranego 

i przekazanego do prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu. 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca 

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia  

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art.. 51 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 maja 2009 

r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o 

przetworzonym 

zużytym sprzęcie 

(Dz. U. Nr 81, poz. 

683) 

Prowadzący zakład przetwarzania 

jest zobowiązany do przedłożenie 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdania o masie przyjętego 

przez prowadzącego zakład 

przetwarzania sprzętu, z którego 

powstał zużyty sprzęt, wraz z 

podaniem numeru i nazwy grupy 

oraz numeru i nazwy rodzaju tego 

sprzętu określonych w załączniku 

nr 1 do ustawy. 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca 

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art.. 51 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 maja 2009 

r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o 

przetworzonym 

zużytym sprzęcie 

(Dz. U. Nr 81, poz. 

683) 

Prowadzący zakład przetwarzania 

jest zobowiązany do przedłożenie 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdania o rodzajach i 

masie odpadów powstałych z 

przetworzenia zużytego sprzętu,  

przekazanych prowadzącemu 

działalność w zakresie recyklingu, 

prowadzącemu działalność w 

zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku i 

prowadzącemu działalność w 

zakresie unieszkodliwiania 

odpadów. 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 maja 2009 

Prowadzący działalność w zakresie 

recyklingu oraz prowadzący 

działalność w zakresie innych niż 
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do 30 czerwca,  

do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia  

 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art. 56 

r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o 

odpadach 

pochodzących ze 

zużytego sprzętu 

(Dz. U. Nr 81, poz. 

684)  

recykling procesów odzysku jest 

zobowiązany do przedłożenie 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdania o masie przyjętych 

oraz poddanych odpowiednio 

recyklingowi lub innym niż 

recykling procesom odzysku 

odpadów pochodzących ze 

zużytego sprzętu. 

Do dnia 31 

lipca za okres 

od 1 stycznia 

do 30 czerwca 

i do dnia 15 

marca za okres 

od 1 lipca do 

31 grudnia 

każdego roku 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art. 57 ust. 

8 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 4 maja 2009 r. 

w sprawie wzoru 

sprawozdania o 

ilości i masie 

wprowadzonego 

sprzętu (Dz. U. Nr 

72, poz. 627) 

Organizacja odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

jest zobowiązana do przedłożenia 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdania o ilości i masie 

sprzętu wprowadzonego do 

obrotu na terytorium kraju, z 

podziałem na grupy i rodzaje 

sprzętu, określone w załączniku 

nr 1 do ustawy (oddzielnie dla 

każdego wprowadzającego sprzęt, 

od którego przejęła obowiązki). 

Do dnia 15 

marca roku 

kalendarzoweg

o 

następującego 

po roku, 

którego opłata 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

29 lipca 2005 

r. o zużytym 

sprzęcie 

elektrycznym i 

elektroniczny

m, art. 67 ust. 

1 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 8 czerwca 

2009 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

wysokości należnej 

opłaty produktowej 

dla sprzętu (Dz. U. 

Nr 94, poz. 784)  

Wprowadzający sprzęt jest 

zobowiązana do przedłożenia 

Głównemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska 

sprawozdanie zawierające 

odrębnie dla poszczególnych 

grup sprzętu określonych w 

załączniku nr 1 do ustawy 

informację o wysokości należnej 

opłaty produktowej, 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

którego 

sprawozdanie 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach 

(Dz.U. nr 79 

poz. 666 z 

późn. zm.), art. 

34 ust. 2 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

rodzaju, ilości i 

masie 

wprowadzonych do 

obrotu baterii i 

akumulatorów (Dz. 

U. Nr 172, poz. 

1341) 

Wprowadzający baterie lub 

akumulatory jest zobowiązany do 

przedłożenia Marszałkowi 

Województwa rocznego 

sprawozdania o rodzaju, ilości i 

masie wprowadzonych do obrotu 

baterii i akumulatorów. 

 

 

 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie 

Wprowadzający baterie przenośne 

lub akumulatory przenośne jest 

zobowiązany do sporządzenia i 

przedłożenia marszałkowi 
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którego 

sprawozdanie 

dotyczy 

akumulatorach

, art. 35 ust. 1 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

osiągniętych 

poziomach zbierania 

zużytych baterii 

przenośnych i 

zużytych 

akumulatorów 

przenośnych (Dz. U. 

Nr 163, poz. 1304) 

województwa rocznego 

sprawozdania o osiągniętych 

poziomach zbierania wraz z 

wykazem punktów zbierania 

prowadzonych przez danego 

zbierającego zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory oraz 

wykazem miejsc odbioru, z 

których zbierający odbiera 

zużyte baterie przenośne lub 

zużyte akumulatory przenośne. 

Do dnia 15 

marca każdego 

roku, którego 

sprawozdanie 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, art. 36 ust. 4   

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 lutego 

2010 r. w sprawie 

wzoru wykazu 

zakładów 

przetwarzania 

zużytych baterii lub 

zużytych 

akumulatorów (Dz. 

U. Nr 31, poz. 164) 

Wprowadzający baterie lub 

akumulatory jest zobowiązany do 

sporządzenia i przedłożenia 

marszałkowi województwa 

wykazu zakładów przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, z których 

prowadzącymi ma zawartą 

umowę. 

 

Do dnia 15 

marca każdego 

roku, którego 

sprawozdanie 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, art. 37 ust. 6 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 12 lutego 

2010 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

wysokości środków 

przeznaczonych na 

publiczne kampanie 

edukacyjne (Dz. U. 

Nr 31, poz. 135) 

Wprowadzający baterie lub 

akumulatory jest zobowiązany do 

sporządzenia i przedłożenia 

marszałkowi województwa 

rocznego sprawozdania o 

wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne 

kampanie edukacyjne. 

 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

którego 

sprawozdanie 

dotyczy 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, art. 41 ust. 3 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 17 września 

2009 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

wysokości należnej 

opłaty produktowej 

z tytułu 

nieosiągnięcia 

wymaganego 

poziomu zbierania 

zużytych baterii 

przenośnych i 

zużytych 

akumulatorów 

przenośnych (Dz. U. 

Wprowadzający baterie przenośne 

lub akumulatory przenośne jest 

zobowiązany do sporządzenia i 

przedłożenia marszałkowi 

województwa rocznego 

sprawozdania o wysokości 

należnej opłaty produktowej. 
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Nr. 160, poz. 1274); 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

którego 

sprawozdanie 

dotyczy. 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, art. 59 ust. 3 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 22 grudnia 

2009 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

masie zebranych 

zużytych baterii 

przenośnych i 

zużytych 

akumulatorów 

przenośnych (Dz. U. 

Nr 223, poz. 1788) 

Zbierający zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory jest 

zobowiązany do sporządzenia i 

przedłożenia marszałkowi 

województwa rocznego 

sprawozdania zawierającego 

informacje o masie zebranych 

zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów 

przenośnych, ogółem i w rozbiciu 

na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub 

akumulatory, z którymi ma 

zawartą umowę. 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, w 

którym 

nastąpiło 

pobranie 

opłaty, 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, art. 56 ust. 2 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 

2009 r. w sprawie 

wzoru sprawozdania 

o wysokości 

pobranej opłaty 

depozytowej i 

przekazanej 

nieodebranej opłaty 

depozytowej (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 15, poz. 

81); 

Sprzedawca detaliczny jest 

obowiązany do sporządzenia i 

przedłożenia marszałkowi 

województwa sprawozdania o 

wysokości pobranej opłaty 

depozytowej i przekazanej 

nieodebranej opłaty depozytowej. 

 

Do dnia 15 

marca roku 

następującego 

po roku, 

którego 

sprawozdanie 

dotyczy, 

Ustawa z dnia 

24 kwietnia 

2009 r. o 

bateriach i 

akumulatorach

, 64 ust. 5 

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z dnia 22 grudnia 

2009 r. w sprawie 

wzoru rocznego 

sprawozdania o 

rodzaju i masie 

przyjętych do 

przetwarzania i 

przetworzonych 

zużytych baterii i 

zużytych 

akumulatorów oraz 

o osiągniętych 

poziomach 

recyklingu (Dz. U. 

Nr 223, poz. 1789) 

Prowadzący zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów jest zobowiązany do 

sporządzenia i przedłożenia 

marszałkowi województwa 

rocznego sprawozdania 

zawierającego informacje o:  

1) rodzaju i masie przyjętych do 

przetwarzania zużytych baterii i 

zużytych akumulatorów;  

2) rodzaju i masie przetworzonych 

zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów;  

3) osiągniętych poziomach 

recyklingu. 

 


