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I. ODPADY  

15 marca 2021 roku upływa termin złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i 

gospodarowaniu odpadami za rok 2020. Sprawozdanie  należy złożyć marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO. 

 Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020r., 797) wytwórca 

obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych 

odpadach i o gospodarowaniu odpadami  

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza się na podstawie 

kart ewidencji odpadów, do prowadzenia których posiadacz odpadów jest zobowiązany na podstawie 

art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 67 ust 5 ww ustawy ewidencja odpadów winna być 

prowadzona za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach w BDO. 

Wytwórcy odpadów w „Sprawozdaniu o wytworzonych odpadach  i o gospodarowaniu odpadami” 

wypełniają Dział I oraz Dział XI. 

Zarówno w kartach ewidencji odpadów jak i sprawozdaniu, odpady wytworzone z aptek należy 

wykazywać, jako „wytworzone poza instalacją". Najczęściej występującymi w aptekach odpadami są 

odpady o kodach: 

18 01 08 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, 

18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

inne niż wymienione w 18 01 06. 

 

II. OPŁATA ŚRODOWISKOWA 

Podmioty korzystające ze środowiska w ramach działalności gospodarczej i wprowadzające z tego 

tytułu gazy lub pyły do powietrza są obowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych.  

Opłaty te są ustalane samodzielnie przez przedsiębiorcę, który wnosi je za dany rok kalendarzowy 

do dnia 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z wykorzystania posiadanej floty 

samochodowej, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na 

miejsce rejestracji podmiotu. 

Uwaga 

Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli łączna roczna 

wysokość nie przekracza 800 zł. 

Zwolnienie z opłat środowiskowych z uwagi na ich wysokość (800 zł/rok) nie zwalnia z obowiązku 

przedstawienia sprawozdania (wykazu) dotyczącego korzystania ze środowiska w danym obszarze, 

chyba że wysokość obliczonych opłat nie przekracza 100 zł. 
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Od roku 2020 (t.j. od wykazów za 2019 rok) podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art. 286 

ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek  przekazania marszałkowi województwa 

łódzkiego wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o 

emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 

W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w 

Krajowej bazie. W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie  

dokonać rejestracji w Krajowej bazie. 

Rejestracji dokonuje się na podstawie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który dostępny 

jest na stronie:   

https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register . 

 

Wszelkie informacje na temat: założenia konta, sprawozdawczości, terminów przesłania raportu, 

sposobu wprowadzania danych do raportu oraz generowania wykazów opłatowych, które należy 

przesłać do marszałka województwa, można znaleźć na stronie:  

https://krajowabaza.kobize.pl/ 

, a ewentualne zapytania kierować do pracowników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami w Warszawie (numery telefonów kontaktowych dostępne na stronie internetowej). 

 

III. TORBY FOLIOWE 

Zgodnie z art. 40a ust. 1 i art. 40c. dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której 

są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów 

oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany do wniesienia opłaty recyklingowej na odrębny 

rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po kwartale, w którym została pobrana. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r., poz. 

2389) stawka opłaty recyklingowej za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego 

wynosi 0,20 zł + VAT 23%. 

1. opłacie podlegają wszystkie torby FOLIOWE, za wyjątkiem tzw. "zrywek" - czyli bardzo lekkich 

toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (grubość poniżej 15 µm), które są wymagane ze względów 

higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem 

2. opłata jest wnoszona kwartalnie - do 15 dnia miesiąca po każdym kwartale 

3. przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i 

pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, oddzielnie dla każdej jednostki handlowej. Informacje 

zawarte w ewidencji powinny być przechowywane, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego informacje dotyczą. 

4. podatnik ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (Bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). 

5. w terminie do 15 marca 2021 roku należy złożyć, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), „Sprawozdanie o 

produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami” w zakresie nabytych i wydanych lekkich 

oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych za 2020 rok.   

https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register
https://krajowabaza.kobize.pl/
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Dodatkowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych i Windykacji 

Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

tel. 42 663 34 64; tel. 42 663 34 97; tel. 42 663 35 35; tel. 42 663 35 40; tel. 42 663 35 41;  
tel. 42 663 35 42; tel. 42 663 35 43; tel. 42 663 35 45; tel. 42 662 35 46; tel. 42 663 35 47  
tel. 42 663 35 48; tel. 42 663 35 49; tel. 42 663 36 53; tel. 42 663 35 39; tel. 42 663 35 52 
tel. 42 663 35 53; tel. 42 663 35 51; tel. 42 663 35 50; tel. 42 663 37 89; tel. 42 291 97 94 
 

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 

Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu. W przypadku wystąpienia problemów z 

obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na 

stronie https://bdo.mos.gov.pl/ . 

 

(OIA w Łodzi dziękuje pani Magdalenie Wirowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego za pomoc merytoryczną związaną z  

przygotowaniem powyższego opracowania) 

 

https://bdo.mos.gov.pl/

