
Podmiot zobowiązany do złożenia 
sprawozdania 

Rodzaj sprawozdania  
Termin złożenia 
sprawozdania  

Organ właściwy do 
złożenia 

sprawozdania  
Wzór sprawozdania  

1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję 
odpadów 

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu 

3. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o 
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i 

unieszkodliwiania tych odpadów 

do 15 marca za 
poprzedni rok 
kalendarzowy 

Marszałek 
województwa 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 8 
grudnia 2010 r. w 
sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów 
formularzy służących do 

sporządzania i 

przekazywania 
zbiorczych zestawień 
danych o odpadach  

Podmioty korzystające ze środowiska 
Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie 

korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych 

opłat 

do 31 marca za 
poprzedni rok 

kalendarzowy 

Marszałek 
województwa 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 

lutego 2014 r. w sprawie 
wykazów zawierających 

informacje i dane o 

zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o 

wysokości należnych 
opłat  

Podmioty korzystające ze środowiska 

Złożenie przez każdego przedsiębiorce korzystającego 
ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach 

gazów cieplarnianych i innych substancji, 
kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

do 28 lutego za 
poprzedni rok 
kalendarzowy 

Administrator KOBIZE Raport KOBIZE 

Użytkownicy urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych lub systemów ochrony 
przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 
kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych 
gazów cieplarnianych 

Założenie i sporządzenie Karty Urządzenia lub Karty 
Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 

do 14 marca za 
poprzedni rok 
kalendarzowy 

Instytut Chemii 
Przemysłowej im. 

prof. Ignacego 
Mościckiego z siedzibą 

w Warszawie 

Rejestracja, 
sprawozdanie 

Wprowadzający pojazd  
Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty za 

brak sieci   

do 15 marca za 
poprzedni rok 
kalendarzowy  

Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska  

 Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 22 

sierpnia 2008 r. 
zmieniające 

rozporządzenie w 
sprawie wzoru rocznego 

sprawozdania o 
wysokości należnej 
opłaty za brak sieci 
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zbierania pojazdów  

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu 
Sprawozdanie roczne o pojazdach wycofanych z 

eksploatacji  

do 15 marca za 
poprzedni rok 
kalendarzowy  

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

oraz marszałek 
województwa  

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 10 
listopada 2010 r. w 
sprawie rocznego 
sprawozdania o 

pojazdach wycofanych z 
eksploatacji 

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę 

Informacja dotycząca zawartości uzyskiwanych frakcji 
materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia 

próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem 
danych  

 raz na 5 lat  - 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 13 

stycznia 2015 r. w 
sprawie sposobu 
wykonania próby 

strzępienia odpadów z 
pojazdów wycofanych z 

eksploatacji  

Podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości 

Sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów 
odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich 

zagospodarowania, masie odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, liczbie właścicieli 

nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 
komunalne oraz o liczbie właścicieli nieruchomości, 

którzy zbierają odpady komunalne w sposób 
niezgodny z regulaminem 

  

do 31 lipca za I 
półrocze 

do 31 stycznia za II 
półrocze 

Wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta  

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 17 

czerwca 2016 r. w 
sprawie wzorów 
sprawozdań o 

odebranych i zebranych 
odpadach komunalnych, 

odebranych 

nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z 

zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

Sprawozdanie o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych 
odebranych z obszaru danej gminy, o sposobach 

zagospodarowania nieczystości ciekłych oraz o liczbie 
właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 

nieczystości ciekłe 

  

miesiąc po upływie 
każdego kwartału 

Podmiot prowadzący punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego PSZOK w 
zakresie zbierania odpadów komunalnych 

31 styczeń 

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE 

Przedłożenie sprawozdania o masie przyjętego 

zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów 
powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, 

przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: 
recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i 

I półrocze 31 lipiec 

II półrocze 
Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 12 
maja 2009 r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o 

odpadach pochodzących 
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unieszkodliwiania odpadów 15 marzec z zużytego sprzętu  

Zbierający ZSEiE 
Przedłożenie sprawozdania o masie zebranego i 

przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu. 

I półrocze 31 lipiec 

II półrocze 

15 marzec 

Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 

czerwca 2009 r. w 
sprawie wzorów 

sprawozdań o zużytym 
sprzęcie  

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu 
oraz innych niż recykling procesów odzysku 
odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania 
ZSEiE 

 Przedłożenie sprawozdania o masie przyjętych oraz 
poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż 
recykling procesom odzysku odpadów pochodzących 

ze zużytego sprzętu. 

do końca miesiąca 
po upływie każdego 

półrocza 

 Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska 

    Sprawozdania 

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE 
Złożenie sprawozdania o przetworzonym sprzęcie za I 

półrocze do GIOŚ 

  półrocze 31 lipiec 
II półrocze 

15 marzec 

Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt 

elektryczny i elektroniczny  sprawozdania o masie 
zużytego sprzętu zebranego, poddanego 

przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz 
unieszkodliwianiu za okres od 1 stycznia do 30 

czerwca. 

31 lipiec 
Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

Przedłożenie sprawozdania o ilości i masie sprzętu 
wprowadzonego do obrotu na terenie kraju, z 

podziałem na grupy i rodzaje sprzętu za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 

31 lipiec 
Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska 
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