Projekt z dnia 4 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1'
z dnia
w sprawie wzoru formularza sprawozdania
Na podstawie art. 23 7b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania składanego przez
przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650).
§ 2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie
wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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11 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1457, 1544,
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia .
(poz. ...)
WZÓR
ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH,
OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI
Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adresat

Rok kalendarzowy

1. Podmiot składający sprawozdanie1*
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Telefon służbowy
Nr rejestrowy3)
E-mail służbowy
NIP2)
2. Rodzaj podmiotu4)
Wytwarzający opakowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650)
Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotow'ego nabycia opakowań, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi
Eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowań i owymi
Wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy
produktów w opakowaniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
3. Dane osoby sporządzającej
Nazwa podmiotu5)
Imię i nazwisko
Telefon służbowy
E-mail służbowy
Data [ DD/MM/RRRR]
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

□
□
□
□
□
□

Objaśnienia:
11 Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania.
21 O ile został nadany.
3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
41 Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat symbolem X.
5) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy sprawozdanie sporządza i składa organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z art. 45a tej ustawy.
Należy podać nazwę tej organizacji.
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Tabela 1. Masa wytworzonych opakowań11
Masa wytworzonych opakowań2'
Rodzaj materiału,
z jakiego zostało
wykonane
opakowanie

jednorazowych

wielokrotnego
użytku
[Mg]

ogółem

Informacja o przekroczonych
maksymalnych sumach zawartości ołowiu,
kadmu, rtęci i chromu
sześciowartościowego w opakowaniu1’
masa opakowań, w
najwyższa
których przekroczono
rzeczywista wartość
maksymalną sumę
sumy zawartości
zawartości21
[mg/kg]
[Mg]

Informacja o toksyczności lub zagrożeniach
ze strony materiałów opakowaniowych lub
składników stosowanych do produkcji
opakowań41
masa opakowań,
w których występuje
klasa toksyczności luh
toksyczność lub
rodzaj zagrożenia51
zagrożenia21
[Mg]

Tworzywa sztuczne
Metale - ogółem
w tym:
aluminium6’
stal, w tym blacha
stalowa, oraz
pozostałe metale6’
Papier i tektura
Szkło
Drewno
Inne - ogółem
w tym:
wielomateriałowe
Razem:
Objaśnienia:
n
Wypełnia wytwarzający opakowania albo organizacja odzysku opakowań. W przypadku organizacji odzysku opakowań sporządzana jest
zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły organizacji odzysku opakowań wykonanie obowiązku
sprawozdawczego.
2)
Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
3)
Maksymalna zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu została określona w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
41
W przypadku wystąpienia toksyczności lub zagrożenia ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji
opakowań należy podać informacje o masie opakowań, w których występuje toksyczność lub zagrożenia oraz o klasie toksyczności lub
rodzaju zagrożenia.
5)
Należy podać wszystkie klasy toksyczności lub rodzaje zagrożenia, które wystąpiły w materiałach opakowaniowych lub składnikach
stosowanych do produkcji opakowań, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG I
1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE. L Nr 353, str. 1).
6)
Nie dotyczy małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.
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Tabela 2. Masa przywiezionych z zagranicy opakowań11
Masa przywiezionych z zagranicy opakowań21
Rodzaj materiału,
z jakiego zostało
wykonane
opakowanie

jednorazowych

wielokrotnego
użytku
[Mg]

ogółem

Informacja o toksyczności lub zagrożeniach
Informacja o przekroczonych
ze strony materiałów opakowaniowych lub
maksymalnych sumach zawartości ołowiu,
składników stosowanych do produkcji
kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego
w opakowaniu11
opakowań41
masa opakowań,
masa opakowań, w
najwyższa
których przekroczono
w których występuje
klasa toksyczności lub
rzeczywista wartość
toksyczność lub
maksymalną sumę
rodzaj zagrożenia51
sumy zawartości
zagrożenia2’
zawartości21
[mg/kg]
fMgj

IMsl

Tworzywa sztuczne
Metale - ogółem
w tym:
aluminium61
stal, w tym
blacha stalowa,
oraz pozostałe
metale61
Papier i tektura
Szkło
Drewno
Inne - ogółem
w tym:
wielomateriałowe
Razem:

Objaśnienia:
u
Wypełnia dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz importujący opakowania albo organizacja odzysku opakowań.
W przypadku organizacji odzysku opakowań sporządzana jest zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły
organizacji odzysku opakowań wykonanie obowiązku sprawozdawczego.
2)
Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
3)
Maksymalna zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu została określona w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
4)
W przypadku wystąpienia toksyczności lub zagrożenia ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji
opakowań należy podać informacje o masie opakowań, w których występuje toksyczność lub zagrożenia oraz o klasie toksyczności lub
rodzaju zagrożenia.
5)
Należy podać wszystkie klasy toksyczności lub rodzaje zagrożenia, które wystąpiły w materiałach opakowaniowych lub składnikach
stosowanych do produkcji opakowań, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG I
1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE. L Nr 353, str. 1).
6)
Nie dotyczy małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.
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Tabela 3. Masa wywiezionych za granicę opakowań11
Rodzaj materiału,
z jakiego zostało
wykonane opakowanie

Masa wywiezionych za granicę opakowań21
jednorazowych

wielokrotnego użytku

ogóiem

[Mg]

Tworzywa sztuczne
Metale - ogółem
w tym:
aluminium”
stal, w tym blacha
stalowa, oraz pozostałe
metale”
Papier i tektura
Szkło
Drewno
Inne - ogoleni
w tym:
wielomateriałowe
Razem:
Objaśnienia:
11 Wypełnia dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
w opakowaniach oraz eksportujący opakowania lub produktów w opakowaniach albo organizacja odzysku opakowań. W przypadku
organizacji odzysku opakowań sporządzanajest zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły organizacji odzysku
opakowań wykonanie obowiązku sprawozdawczego.
2) Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
” Nie dotyczy małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.
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Tabela 4.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi
i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych” 21________
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Objaśnienia:
” Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach
wielomateriałowych oraz wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, albo organizacja odzysku opakowań. W przypadku
organizacji odzysku opakowań sporządzana jest zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły tej organizacji
wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi.
21 W przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach, który skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa
wart. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy wypełnić pozycję
w tabeli dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu opakowań ogółem w danym roku kalendarzowym.
31 Należy podać opakowania inne niż w pozycjach 1-6 oraz inne niż opakowania wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych
41 Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg. należy podać 0,001 Mg.
51 Nie wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
61 Należy podać łączną masę dla wszystkich rodzajów opakowań.
71 Należy uwzględnić masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym oraz, w przypadku wprowadzającego
produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.
*’ Należy podać masę opakowań z podziałem na poszczególne rodzaje. W pozycjach tych nie uwzględnia się opakowań, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
91 Należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do odzysku lub recyklingu, potwierdzoną
odpowiednio dokumentem DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Dane te obejmują również odpady opakowaniowe poddane procesowi odzysku
lub recyklingu we własnym zakresie, których masa została ustalona na podstawie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
prowadzonej przez przedsiębiorcę przetwarzającego odpady.
101 Należy podać poziom odzysku lub recyklingu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku samodzielnego wykonywania obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy podać odpowiednio poziom odzysku
i recyklingu w zależności od sposobu samodzielnej realizacji tych obowiązków, czyli zgodnie z poziomami określonymi w załączniku
nr 1 do tej ustawy, albo 100%.
111 Dotyczy tylko organizacji odzysku opakowań.
121 Należy podać z dokładnością do 0,01%.
13) Należy obliczyć zgodnie z art. 20 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 13 czerwca2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
14) Należy wyliczyć na podstawie masy odpadów opakowaniowych danego rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych poddanych
w danym roku kalendarzowym recyklingowi w stosunku do masy odpadów opakowaniowych poddanych w danym roku kalendarzowym
recyklingowi według rodzaju materiału.
Uwaga
Pozycje dotyczące odzysku lub recyklingu ogółem odpadów opakowaniowych należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych
do obrotu przez danego przedsiębiorcę i łącznej masy odpadów opakowaniowych, w tym pochodzących z gospodarstw domowych, poddanych odzyskowi lub recyklingowi
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Projekt z dnia 4 września 2018 r.
Tabela 4.2. Informacja o masie opakowań wielomaterialowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach
wiclomaterialowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach1121
2
Stal,
Tworzywa
¥
I =*■§
Aluminium
w tym blacha
Papier i tektura
Szkło
Drewno
Pozostałe5'
■a £ o c.
sztuczne
stalowa
« « £ =

il
« u

C. "O

°2

1

_N_

2

3

4

5

6

7

w danym roku kalendarzowym

■s

sjH

11£ ■§= 31
tt.

ce

►

§■

podlegających
obowiązkowi
odzysku
i recyklingu7'

w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy5’
stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów6'
według rodzaju materiału8'- ”

is

odzyskowi:
w tym pochodzących z gospodarstw domowych

i SJ.

sC3 T3«

5 2
C

według rodzaju materiału8'-9)
recyklingowi:
w tym pochodzących z gospodarstw domowych

&

odzysku według rodzaju materiału10'

M O —

recyklingu według rodzaju materiału10'

fSeO ‘s-
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Objaśnienia:
11 Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach wielomaterialowych, albo porozumienie.
2) W przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomaterialowych, który skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy wypełnić pozycję w tabeli dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu opakowań ogółem w danym roku kalendarzowym.
21 Należy podać opakowania inne niż w pozycjach 1 - 6, z wyłączeniem opakowań wielomaterialowych po środkach niebezpiecznych.
41 Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
5) Nie wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
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Należy uwzględnić masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym oraz, w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.
71 Należy podać masę opakowań wielomaterialowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje (według rodzaju materiału przeważającego).
8) Należy podać masę odpadów opakowaniowych wielomaterialowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do odzysku lub recyklingu, potwierdzoną odpowiednio dokumentem DPO, DPR, EDPO lub EDPR.
Dane te obejmują również odpady opakowaniowe wielomaterialowe poddane procesowi odzysku lub recyklingu we własnym zakresie, których masa została ustalona na podstawie ilościowej i jakościowej ewidencji
odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę przetwarzającego odpady.
lJ) W przypadku opakowań wielomaterialowych możliwe jest rozliczenie dowolnym odpadem opakowaniowym wielomaterialowym z zachowaniem poziomu określonego dla danego wprowadzonego rodzaju
opakowania wielomaterialowego (według rodzaju materiału przeważającego).
101 Należy podać poziom odzysku lub recyklingu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku samodzielnego wykonywania
obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy podać odpowiednio poziom odzysku i recyklingu w zależności od sposobu
samodzielnej realizacji tych obowiązków, czyli zgodnie z poziomami określonymi w załączniku nr 1 do tej ustawy, albo 100%. W przypadku zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy, należy
podać poziom odzysku lub recyklingu określony w tym porozumieniu.
111 Należy podać z dokładnością do 0,01%.
12) Należy obliczyć zgodnie z art. 20 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Uwaga:
Pozycje dotyczące odzysku lub recyklingu ogółem odpadów opakowaniowych wielomaterialowych należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań wielomaterialowych
wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę i łącznej masy odpadów po opakowaniach wielomaterialowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi.
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Tabela 4.3. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach
niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach1’ 21'31
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recyklingu według rodzaju materiału11’
odzysku według rodzaju materiału1”

ll?
recyklingu według rodzaju materiału13’

Objaśnienia:
” Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty będące środkami niebezpiecznymi, albo porozumienie.
” W przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu środki niebezpieczne, który skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, należy wypełnić pozycję w tabeli dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu opakowań ogółem w danym roku kalendarzowym.
” Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla opakowań po środkach niebezpiecznych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
41 Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X, jeżeli tabela dotyczy opakowań środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
” Należy podać opakowania inne niż w pozycjach 1 - 6, z wyłączeniem opakowań wielomaterialowych.
9

6)
7)
8)
IJ)
1111

111

121
131

Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
Nie wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Należy uwzględnić masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym oraz, w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.
Należy podać masę opakowań z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
Należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do odzysku lub recyklingu, potwierdzoną odpowiednio dokumentem DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Dane te obejmują
również odpady opakowaniowe poddane procesowi odzysku lub recyklingu we własnym zakresie, których masa została ustalona na podstawie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów prowadzonej przez
przedsiębiorcę przetwarzającego odpady.
Należy podać poziom odzysku lub recyklingu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku samodzielnego wykonywania
obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy podać odpowiednio poziom odzysku i recyklingu w zależności od sposobu
samodzielnej realizacji tych obowiązków, czyli zgodnie z poziomami określonymi w załączniku nr 1 do tej ustawy, albo 100%. W przypadku zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy, należy
podać poziom odzysku lub recyklingu określony w tym porozumieniu.
Należy podać z dokładnością do 0,01%.
Należy obliczyć zgodnie z art. 20 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozliczenie obowiązku z zakresu uzyskania odpowiedniego poziomu
odzysku i recyklingu dla danego rodzaju materiału, w którym dokonano wprowadzenia do obrotu produktu w opakowaniu, może być wykonane dowolnym rodzajem opakowania po środku niebezpiecznym.

Uwaga:
Pozycje dotyczące odzysku lub recyklingu ogółem odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych
do obrotu przez danego przedsiębiorcę i łącznej masy odpadów opakowaniowych po tych środkach poddanych odzyskowi lub recyklingowi.
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Tabela 4.4. Informacja o masie opakowań wiclomatcrialowych, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po tych opakowaniach
oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach" 21,5)

3

« £

?! i-l
i« J« af
Z °

□ Opakowania wiclomaterialowe środków niebezpiecznych będących
środkami ochrony roślin4’

Tworzywa
sztuczne

Aluminium

Stal,
w tym blacha
stalowa

Papier i tektura

Szkło

Drewno

Pozostałe5’

1

2

3

4

5

6

7

§■!
N

.ii

w danym roku kalendarzowym

u

g22 % ° t
£ ■§ Ü

£•
>

S.

podlegających
obowiązkowi
odzysku
i recyklingu1’’

w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy7’
stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów8’

O

według rodzaju materiału10’
fe

SE

!§.
J-Si
s I
w -a
s i£.

odzyskowi:
w tym pochodzących z gospodarstw domowych
według rodzaju materiału10’
recyklingowi:
w tym pochodzących z gospodarstw domowych

Sr| —
!!-

odzysku według rodzaju materiału11’
recyklingu według rodzaju materiału11’
odzysku według rodzaju materiału13’
recyklingu według rodzaju materiału13’

Objaśnienia:
11 Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty będące środkami niebezpiecznymi, w opakowaniach wielomateriałowych, albo porozumienie.
2* W przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach wielomateriałowych, który skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa wart. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy wypełnić pozycję w tabeli dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu opakowań ogółem w danym roku kalendarzowym.
3* Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla opakowań wielomateriałowych po środkach niebezpiecznych oraz dla opakowań wielomateriałowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
41 Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X, jeżeli tabela dotyczy opakowań wielomateriałowych środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
11

51
6)
7)

,J)
1111

111

12)
13)

Należy podać opakowania inne niż w pozycjach 1 - 6.
Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
Nie wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Należy uwzględnić masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym oraz, w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.
Należy podać masę opakowań z podziałem na poszczególne rodzaje.
Należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do odzysku lub recyklingu, potwierdzoną odpowiednio dokumentem DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Dane te obejmują
również odpady opakowaniowe poddane procesowi odzysku lub recyklingu we własnym zakresie, których masa została ustalona na podstawie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów prowadzonej przez
przedsiębiorcę przetwarzającego odpady.
Należy podać poziom odzysku lub recyklingu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku samodzielnego wykonywania
obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy podać odpowiednio poziom odzysku i recyklingu w zależności od sposobu
samodzielnej realizacji tych obowiązków, czyli zgodnie z poziomami określonymi w załączniku nr 1 do tej ustawy, albo 100%. W przypadku zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy, należy
podać poziom odzysku lub recyklingu określony w tym porozumieniu.
Należy podać z dokładnością do 0,01%.
Należy obliczyć zgodnie z art. 20 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozliczenie obowiązku z zakresu uzyskania odpowiedniego poziomu
odzysku i recyklingu dla danego rodzaju materiału, w którym dokonano wprowadzenia do obrotu produktu w opakowaniu, może być wykonane dowolnym rodzajem opakowania po środku niebezpiecznym.

Uwaga:
Pozycje dotyczące odzysku lub recyklingu ogółem odpadów opakowaniowych wielomaterialowych po środkach niebezpiecznych należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań
wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę i łącznej masy odpadów opakowaniowych wielomaterialowych po tych środkach poddanych odzyskowi lub recyklingowi.
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Tabela 5.1. Informacja o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i wspólspalarniach odpadów z odzyskiem energii w kraju11,21

Rodzaj opakowania, z którego powstał
odpad1’

1
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z metali - ogółem
w tym:
opakowania z aluminium
opakowania ze stali, w tym blachy stalowej,
oraz z pozostałych metali
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szkła
opakowania z drewna
opakowania wielomaterialowe14’
pozostałe opakowania
Razem:

recyklingu
materiału61

2

Odpady poddane odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii w wyniku:41,51
termicznego
termicznego
przekształcania
przekształcania
odpadów w
innych metod
odpadów we
łącznego
innego procesu
spalarniach
recyklingu7’
recyklingu8’
wspólspalarniach
odzysku11’
odpadów z
odpadów z
odzyskiem
odzyskiem energii91
energii101

łącznego odzysku
z wyłączeniem
recyklingu12’

Odpady poddane
odzyskowi13*

8

9

IMil
3

5

4

6

7

Objaśnienia:
u
Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, w tym w opakowaniach wielomaterialowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań albo porozumienie.
W przypadku organizacji odzysku opakowań jest sporządzana zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkie podmiotów, które zleciły organizacji odzysku opakowań wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
2)
Nie wypełnia przedsiębiorca, który skorzysta! ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
3)
W przypadku opakowań po środkach niebezpiecznych należy uwzględnić te opakowania wg rodzaju materiału, z którego zostały wykonane.
41
Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
5)
Należy podać masę odpadów opakowaniowych potwierdzoną odpowiednio dokumentem DPO, DPR lub masę ustaloną na podstawie prowadzonej ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, w przypadku odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych dokonywanych we własnym zakresie.
<i|
Dane dotyczące recyklingu materiału obejmują wyłącznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wykonany z tego samego rodzaju materiału, z którego powstał odpad przekazany do recyklingu.
7)
Dane obejmują wszystkie procesy odzysku będące recyklingiem, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem recyklingu materiału.
«I
Dane obejmują sumę danych z kolumny 2 i 3.
•» Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania w celu odzysku energii.
Ul)
Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania, którego głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatkowym efektem jest odzysk energii.
U)
Dane obejmują wszystkie procesy odzysku, z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.
12)
Dane obejmują sumę danych z kolumny 5, 6 i 7.
13)
Dane obejmują sumę danych z kolumny 4 i 8.
14)
Należy podać masę bez podziału na rodzaj materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym.
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Tabela 5.2. Informacja o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i wspólspalarniach odpadów z odzyskiem energii poza
terytorium kraju11,21_________________________________________________________________________________________________
Odpadv poddane odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii w wvniku:J),5)
termicznego
termicznego
przekształcania
przekształcania
Odpady poddane
odpadów
łącznego odzysku
innego procesu
łącznego
odpadów we
recyklingu
innych metod
Rodzaj opakowania, z którego powstał
odzyskowi131
z wyłączeniem
w spalarniach
wspólspalarniach
recyklingu81
odzysku111
materiału61
recyklingu71
odpad31
recyklingu121
odpadów
odpadów z
z odzyskiem
odzyskiem energii91
energii1111
fMgj
9
8
4
6
7
2
3
5
1
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z metali - ogółem
w tym:
opakowania z aluminium
opakowania ze stali, w tym blachy stalowej,
oraz z pozostałych metali
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szklą
opakowania z drewna
opakowania wielomaterialowe141
pozostałe opakowania
Razem:
Objaśnienia:
II Wypełnia wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, w tym w opakowaniach wielomaterialowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, albo organizacja odzysku opakowań albo porozumienie.
W przypadku organizacji odzysku opakowań jest sporządzana zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkie podmiotów, które zleciły organizacji odzysku opakowań wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
21 Nie wypełnia przedsiębiorca, który skorzysta! ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
31 W przypadku opakowań po środkach niebezpiecznych należy uwzględnić te opakowania wg rodzaju materiału, z którego zostały wykonane.
41 Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.
51 Należy podać masę odpadów opakowaniowych potwierdzoną odpowiednio dokumentem EDPO
lub EDPR.
61 Dane dotyczące recyklingu materiału obejmują wyłącznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wykonany z tego samego rodzaju materiału, z którego powstał odpad przekazany do recyklingu.
71 Dane obejmują wszystkie procesy odzysku będące recyklingiem, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem recyklingu materiału.
81 Dane obejmują sumę danych z kolumny 2 i 3.
91 Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania w celu odzysku energii.
1111 Dane obejmują odpady przekazane do termicznego przekształcania, którego głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatkowym efektem jest odzysk energii.
III Dane obejmują wszystkie procesy odzysku, z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.
121 Dane obejmują sumę danych z kolumny 5, 6 i 7.
131 Dane obejmują sumę danych z kolumny 4 i 8.
141 Należy podać masę bez podziału na rodzaj materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym.
Uwaga:
Łączna masa odpadów poddanych odzyskowi podana w kolumnie 9 w tabeli 5.1. i 5.2. musi odpowiadać masie odpadów poddanych łącznie odzyskowi ogółem i recyklingowi ogółem podanej w tabeli 4.1. oraz odzyskowi
i recyklingowi podanej w tabeli 4.2. i 4.3. tego sprawozdania.
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Projekt z dnia 4 września 2018 r.
Tabela 6. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej1121
Wysokość należnej opłaty produktowej [zl|:
Lp.

Rodzaj opakowania,
z którego powstał odpad11

odzysku41

recyklingu ogółem5’

recyklingu6’

recyklingu odpadów
opakowaniowych
pochodzących z
gospodarstw domowych71

Łączna opłata produktowa81
Objaśnienia:
11 Wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań albo porozumienie. W przypadku organizacji
odzysku opakowań sporządzana jest zbiorcza tabela obejmująca dane obejmujące wszystkich podmiotów, które zleciły organizacji
odzysku opakowań wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
2) W przypadku przedsiębiorcy, który skorzysta! ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r.
0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wysokość należnej opłaty produktowej stanowi pomoc de minimis obliczoną
zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy.
” Należy podać zgodnie z rodzajami opakowań określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
1 odpadami opakowaniowymi. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone do obrotu,
w kolejności ustalonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
dla których nie uzyskano wymaganych poziomów obliczonych zgodnie z art. 20 ust. 2 albo 3 tej ustawy.
41 Należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w ust. 2 załącznika nr 2 do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi. Opłatę oblicza się w odniesieniu do łącznej masy wszystkich opakowań wprowadzonych przez
przedsiębiorcę do obrotu bez podziału na poszczególne ich rodzaje.
51 Należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w ust. 3 załącznika nr 2 do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi. Opłatę oblicza się w odniesieniu do łącznej masy wszystkich opakowań wprowadzonych przez
przedsiębiorcę do obrotu bez podziału na poszczególne ich rodzaje.
61 Należy obliczyć zgodnie z ust. 1 załącznika nr 2 do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad.
7) Należy obliczyć zgodnie z ust. 4 załącznika nr 2 do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad. Dotyczy tylko organizacji odzysku
opakowań.
8) Należną opłatę produktowa należy podać z dokładnością do pełnych złotych, zaokrągloną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 808, 809, 935 i 1537). Należy podać sumę należnej opłaty produktowej
obliczonej łącznie dla odzysku, recyklingu, recyklingu ogółem oraz recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw
domowych.

Tabela 7.1. Informacja o sposobie wykonania przez wprow adzającego produkty w opakow aniach obowiązku prowadzenia publicznych
kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty_____________________________________ ______________________________
Minimalna wysokość środków,
Wysokość środków przeznaczonych na publiczne
Sposób wykorzystania środków
które należy przeznaczyć na
kampanie edukacyjne [zl]
przeznaczonych na publiczne
publiczne kampanie
Lp.
przekazana na rachunek
kampanie edukacyjne11-41
edukacyjne11'21
we własnym zakresie
marszałka województwa

M

Objaśnienia:
11 Wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi.
2) W przypadku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazania środków na rachunek marszałka województwa przez
wprowadzającego produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
11 Należy opisać przeprowadzone publiczne kampanie edukacyjne.
J) W przypadku przekazania środków na rachunek marszałka województwa pozycji tej nie wypełnia się.

Tabela 7.2. Informacja o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel
koszty11____________________________________ ____________________________________ __________________________________
Lp.

Minimalna wysokość środków, które
należy przeznaczyć na publiczne kampanie
edukacyjne21 [zl]

Wysokość środków przeznaczonych na
publiczne kampanie edukacyjne |zl|

Sposób wykorzystania środków
przeznaczonych na publiczne
kampanie edukacyjne11

Objaśnienia:
11 Wypełnia organizacja odzysku opakowań, która sporządza zbiorczą tabelę obejmującą dane wszystkich podmiotów, które zleciły
organizacji odzysku opakowań wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
21 Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
51 Należy opisać przeprowadzone publiczne kampanie edukacyjne.
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Tabela 8. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi__________________________________________
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW
Rodzaj sprawozdania
Dane przedsiębiorcy, od którego organizacja odzysku opakowań przejęta obowiązki określone w art. 17
Lp.
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi0
A2’
C4)
B1’
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
o
o
□
Nr domu
Nr lokalu
Telefon służbowy
E-mail
NIP51
Nr rejestrowy6’
służbowy
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
□
□
□
Nr domu
Nr lokalu
Telefon służbowy
E-mail
NIP5’
Nr rejestrowy6’
służbowy
Objaśnienia:
” Tabelę należy sporządzić oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy.
2) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X, w przypadku sporządzania przez organizację odzysku opakowań sprawozdań w zakresie
informacji o:
1) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;
2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz
z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także
według sposobu ich odzysku i recyklingu;
3) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;
4) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.
3) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X, w przypadku sporządzania przez organizację odzysku opakowań sprawozdań w zakresie
informacji o:
1) masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym:
a) o opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi,
c)
o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań;
2) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem
opakowań wielokrotnego użytku - w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy
opakowań lub produktów w opakowaniach.
41 Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X, w przypadku sporządzania przez organizację odzysku opakowań sprawozdań w zakresie
informacji o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
51 O ile został nadany.
61 Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Tabela 9. Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku kalendarzowym, którego dotyczy
sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi________________________________________________________________________________________
WYKAZ POSIADACZY ODPADÓW
DANE POSIADACZA ODPADOW, WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI ZLECONE PRZEZ ORGANIZACJĘ ODZYSKU
Lp.
OPAKOWAŃ11
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Powiat
Gmina
Województwo
Miejscowość
l ilica
Kod pocztowy
Nr lokalu
Telefon służbowy
Nr domu
Nr rejestrowy”
NIP21
Ei-mail służbowy
Lii Rodzaje odpadów opakowaniowych w odniesieniu, do których posiadaczowi odpadów zostało zlecone wykonanie czynności
Rodzaj odpadów”
Kod odpadów”

o

zbieranie
Kod odpadów11

Czynności zlecone posiadaczowi odpadów41
□
□
□
recykling
inny niż recykling proces odzysku
transport
Rodzaj odpadów”

Czynności zlecone posiadaczowi odpadów4*
□
□
transport
recykling
od [DD/MM/RRRR]
Okres na jaki zawarto umowę z posiadaczem odpadów6’
□
zbieranie

□
inny niż recykling proces odzysku
do [DD/MM/RRRR]

Objaśnienia:
11 Tabelę należy sporządzić oddzielnie dla każdego posiadacza odpadów.
21 O ile został nadany.
3) Należy podać zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
J) Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat symbolem X.
5) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. I ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6) Należy wypełnić w przypadku zawarcia umowy pomiędzy organizacją odzysku opakowań a posiadaczem odpadów wykonującym
poszczególne czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

18

Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania
stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 23 7b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). Natomiast zakres informacji, jakie
powinny zostać ujęte w sprawozdaniu określa art. 237b ust. 1, 3, 3a i 4 ww. ustawy o odpadach.
Sprawozdania dotyczące gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi
obowiązani są składać przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 150,
z późn. zm.).
Aktualnie w przepisach prawa wzór formularza jest określony w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015
i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182). Powyższe rozporządzenie zostało utrzymane w mocy
wyłącznie na 2018 r., co oznacza, że sprawozdania za 2017 r. były przekazywane
na dotychczasowym wzorze. W związku z powyższym powstał obowiązek określenie wzoru
formularza sprawozdawczego na rok 2019, w którym będą składane dane za rok 2018.
Wzór formularza zapewni spójność i porównywalność przekazywanych przez
przedsiębiorców danych, co ułatwi dokonywanie analiz przez marszałków województw
dotyczących wprowadzanych do obrotu produktów w opakowaniach oraz opakowań, a także
gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Zgodnie z art. 237b ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorca,
organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego składają
sprawozdanie w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W związku z tym
konieczne jest wydanie ww. rozporządzenia do końca bieżącego roku.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż
dostosuje jedynie wzory formularzy sprawozdawczych, które w swej formie będą zbliżone
do obecnie obowiązujących.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli,
gospodarstwa domowe, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze.
Projekt

rozporządzenia

nie

zawiera

przepisów

technicznych

w

rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597) i nie podlega notyfikacji.
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Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji oraz uzgodnienia.
Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

PODSf
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formularza sprawozdania
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu łub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Mazurek
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Źródło:
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozwiązywanym problemem jest brak określonego wzoru sprawozdania za rok 2018.
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 3 oraz podmioty, o których mowa w art. 45a
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), będą składać marszałkowi województwa sprawozdania za ten rok
w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie
wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182) zostało utrzymane
w mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2422) w celu umożliwienia przekazania sprawozdań dotyczących
opakowań i odpadów opakowaniowych za rok 2017. Z kolei za rok 2019 sprawozdawczość będzie
składana za pomocą elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowanym rozwiązaniem jest określenie przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu wzoru
formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami
opakowaniowymi, o sposobie przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz o opłacie
produktowej.
Rozporządzenie określi wzór rocznego sprawozdania, według którego przedsiębiorcy będą składali
sprawozdania za 2018 r. Rozporządzenie zapewni także spójność i porównywalność przekazywanych
danych, co ułatwi marszałkom województw dokonywanie analiz dotyczących wprowadzanych
na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz opakowań, a także gospodarowania odpadami
opakowaniowymi oraz sporządzenie rocznych sprawozdań dla Ministra Środowiska.
Wzory zawarte w rozporządzeniu będą zbliżone do obecnie obowiązujących, w związku z czym
przedsiębiorcy nie będą mieli problemu z wypełnieniem. Zmiany będą dotyczyły głównie wykrytych
dotychczas nieprawidłowości.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Każde z państw członkowskich UE zobowiązane jest do składania raportów dla Komisji
Europejskiej z zakresu danych dotyczących gospodarki poszczególnymi grupami odpadów. O ile
format przesyłanych raportów został ustandaryzowany wspólnymi unijnymi przepisami, to sposób
gromadzenia danych w poszczególnych państwach członkowskich jest wewnętrznym rozwiązaniem
stosowanym przez te państwa.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Podmioty, o których mowa
w art. 45 ust. 1 oraz w art.
45a ustawy z dnia 13
ok. 5 000
czerwca 2013 r.
o gospodarce
opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

Źródło danych

Oddziaływanie

Szacunki własne

Wykonywanie ustawowego
obowiązku składania
sprawozdań w oparciu
o nowy formularz

Wykonywanie ustawowego
obowiązku składania
Organizacje
27
sprawozdań
w oparciu
odzysku opakowań
o nowy formularz
Adresaci sprawozdań. Na
podstawie sprawozdań
sporządzają i przekazują
Marszałkowie
16
województw
zbiorcze sprawozdanie
ministrowi właściwemu do
spraw środowiska
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji. Projekt rozporządzenia zostanie
przekazany do konsultacji publicznych, z terminem składania uwag wynoszącym 10 dni, które zostaną
przeprowadzone zgodnie zuchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114). Projekt
rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom:
Dane urzędów
marszałkowskich
na dzień 8.01.2018 r.

1. COBRO - Instytut Badawczy Opakowań;
2. Krajowa Izba Gospodarcza;
3. Polska Izba Ekologii;
4. Polska Izba Gospodarki Odpadami;
5. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji;
6. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami;
7. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych;
8. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”;
9. Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań;
10. Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce;
11. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin;
12. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego;
13. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami;
14. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A;
15. Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
16. CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
17. EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
18. TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
19. Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
20. CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
21. Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
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22. Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;
23. AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
24. Stowarzyszenie "Polski Recykling".
Ponadto projekt rozporządzenia, w ramach opiniowania, zostanie przekazany marszałkom
województw. W związku z tym, że projekt zostanie przekazany do zaopiniowania marszałkom
województw nie będzie przedmiotem opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców oraz
zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje
pracodawców i związki zawodowe. Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.
poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371), dlatego nie podlega opiniowaniu przez Radę Dialogu
Społecznego.
Projekt nie podlega także opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami
Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych
i opiniowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Ponadto wyniki
przeprowadzonych konsultacji zostaną dodatkowo streszczone w zamieszczonym na stronie RCL
Raporcie z konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]
2
4
0
1
3
5
6
7
8 9 10 Łącznie (0-10)

r.)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Przedmiotowa regulacja nie powoduje zwiększenia wydatków lub
zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ
jedynie określa wzór sprawozdania, którego obowiązek złożenia znajduje się
w ustawie.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Skutki
0
1
2
3
5
10
Łącznie
Czas w latach od wejścia w życie
(0-10)
zmian
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
pieniężnym
(w min zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i
średnich
r.)
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro
małych i
średnich
przedsiębiorstw
osoby z
niepełnosprawno
ścią i osoby
starsze
Niemierzalne
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na indywidualną
Dodatkowe
informacje, w tym
sytuację obywateli, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
wskazanie źródeł
funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak również na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych
i gospodarstwa domowe, w szczególności na sytuację ekonomiczną
do obliczeń założeń
i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
gdyż w obecnym stanie prawnym obowiązują już przepisy dotyczące
składania rocznych sprawozdań.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających
z projektu
1^1 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza
□ tak
bezwzględnie wymaganymi przez UE
H nie
I I nie dotyczy
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
I I zwiększenie liczby dokumentów
] zmniejszenie liczby dokumentów
]] zwiększenie liczby procedur
^1 zmniejszenie liczby procedur
I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy
H wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
U inne:
I I inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do H tak
ich elektronizacji.
□ nie
I I nie dotyczy
Projekt rozporządzenia nie wprowadza zmian w obciążeniach regulacyjnych, gdyż w obecnym
porządku prawnym obowiązują już przepisy dotyczące składania sprawozdań.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
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H środowisko naturalne
H sytuacja i rozwój regionalny

I I demografia
I I mienie państwowe

I I informatyzacja
I I zdrowie

H inne:________________
Omówienie wpływu

Na podstawie sprawozdań można dokonywać analizy funkcjonowania
systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce,
co może wpłynąć na planowanie gospodarki odpadami na poziomie
wojewódzkim oraz krajowym. W związku z powyższym przewiduje
się pośredni wpływ przedmiotowej regulacji na środowisko naturalne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach,
o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, o sposobie przeprowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych oraz o opłacie produktowej będzie obowiązywał przy sprawozdaniach składanych
w 2019 r. za rok 2018. W związku z powyższym, planowanym terminem wejścia w życie aktu prawnego
jest 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu nie jest przewidywana, gdyż zakres danych, które znajdować się będą
w sprawozdaniu, określony jest przepisami art. 237b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a projekt rozporządzenia nie oddziałuje na żadną z omawianych kategorii, jest technicznym
rozporządzeniem, określa jedynie wzór formularza rocznego sprawozdania, który zawiera
te dane.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.
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