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Obowiązki przedsiębiorców 
Plan wystąpienia

• podstawowe obowiązki przedsiębiorców

• prawidłowe wypełnianie obowiązków 
dotyczących ochrony środowiska

• korzyści dla przedsiębiorcy płynące 
z wypełniania obowiązków dotyczących ochrony 
środowiska



Obowiązki przedsiębiorców 
Podstawowe obowiązki

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

POZWOLENIA, ZGŁOSZENIA, 
ZAWIADOMIENIA

EWIDENCJA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WNOSZENIE OPŁAT

REJESTR



Podstawowe obowiązki
Pozwolenia, zgłoszenia, zawiadomienia

• pozwolenie na wytwarzanie odpadów

• pozwolenie/zgłoszenie instalacji emitującej 
zanieczyszczenia do powietrza

• pozwolenie wodnoprawne

• zawiadomienie o rozpoczęciu działalności 
(wprowadzanie produktów w opakowaniach)



Podstawowe obowiązki
Ewidencja

ODPADY

• klasyfikacja odpadów

• wypełniania kart 
przekazania odpadów

• prowadzenie kart 
ewidencji odpadów

ŚRODOWISKO

• procesy technologiczne

• stosowane substancje

• ilość pobranej wody 
i jej sposób uzdatniania

• ilość i jakość ścieków

• powierzchnia 
utwardzona



Podstawowe obowiązki
Ewidencja

OPAKOWANIA



Podstawowe obowiązki
Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE TERMIN ORGAN

Zbiorcze zestawienie o odpadach 15.03 Urząd Marszałkowski*

Zakres korzystania ze środowiska oraz opłaty 
za korzystanie ze środowiska

31.03 Urząd Marszałkowski*

Raport do KOBiZE 28/29.02 www.kobize.pl*

Roczne sprawozdanie o gospodarowaniu
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

15.03 Urząd Marszałkowski**

*właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności
**właściwy ze względu na siedzibę podmiotu



Podstawowe obowiązki
Wnoszenie opłat

EWIDENCJA OPAKOWAŃ

GRUPA MATERIAŁOWA MASA 
[kg]

WARTOŚĆ
OPAKOWAŃ [zł]

tworzywo sztuczne 800 6.320,-

papier i tektura 3.840 64.000,-

drewno 16.000 32.000,-

Opłata produktowa:

Publiczne kampanie edukacyjne:

14.203,- zł

2.046,40- zł



Podstawowe obowiązki
Wnoszenie opłat

OPŁATY ŚRODOWISKOWE ZA 2016 ROK

EMITOR ZAKRES OPŁATA

samochód osobowy 
(EURO 3)

benzyna:

3.631,49 litrów

34,79 zł

pojazd wolnobieżny 
(wyprodukowany
w latach 2004 –

2008)

gaz propan-butan:

19.470 litrów

441,09 zł



Podstawowe obowiązki
Wnoszenie opłat

OPŁATY ŚRODOWISKOWE ZA 2016 ROK

EMITOR ZAKRES OPŁATA

kocioł o mocy 
cieplnej do 1,4 MW

gaz ziemny wysoko 
metanowy:

19.971 m3

26,88 zł

wody opadowe 
i roztopowe

powierzchnia
utwardzona:

4.098 m2

221,30 zł



Podstawowe obowiązki
Rejestr

Wpis do rejestru jest obowiązkowy dla m. in.:

• wprowadzających produkty w opakowaniach,

• wprowadzających opakowania,

• przetwarzających odpady,

• zbierających odpady,

• organizacji odzysku (w tym opakowań).

24.01.2018 
roku

50 – 2000 zł

zakaz 
dystrybucji



Obowiązki przedsiębiorców
Korzyści

GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI

sprzedaż surowców wtórnych

• redukcja 
odpadów

• dopłaty

ODZYSK I RECYKLING 
OPAKOWAŃ

• zmniejszenie 
kosztów;

• edukacja 
ekologiczna

współpraca z organizacją



Obowiązki przedsiębiorców
Korzyści

NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE

np. ocieplenie budynku, 
unowocześnienie floty

• mniejszy 
wpływ na 

środowisko;
• optymalizacja 

kosztów

DOBRE NAWYKI

• redukcja 
zużycia 

surowców;
• oszczędności

np. dwustronne drukowanie, 
wyłączanie ekranów, gaszenie świateł



Dziękuję za uwagę


