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Do końca lutego
(za okres od 1
lipca do 31
grudnia każdego
roku)

Zaświadczenie potwierdzające
recykling

Do 10 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)
Do końca lutego
(za okres od 1
lipca do 31
grudnia każdego
roku)
Do 10 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)

Do końca lutego

Zaświadczenie potwierdzające
inne niż recykling procesy
odzysku

Uiszczenie opłaty rocznej przez
przedsiębiorców oraz
autoryzowanego
przedstawiciela, wpisanych do
rejestru przedsiębiorców i
organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

Prowadzący
działalność w zakresie
recyklingu

Prowadzący
działalność w zakresie
innych niż recykling
procesów odzysku

Pobierz zaświadczenie

Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz zaświadczenie

Przejdź do strony GIOŚ

Od 1 stycznia 2016 r. rejestr zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego obejmuje autoryzowanego
przedstawiciela, którym jest przedsiębiorca działający w
imieniu i na rzecz producenta sprzętu.
Wprowadzający
sprzęt oraz
autoryzowany
przedstawiciel

W roku, w którym wprowadzający sprzęt lub
autoryzowany przedstawiciel uzyskał wpis w rejestrze
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wnosi
opłaty rocznej.
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Przejdź do strony GIOŚ
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została
uiszczona opłata rejestrowa.

Do końca lutego

Uiszczenie opłaty rocznej dla
wprowadzających baterie lub
akumulatory

Wprowadzający
baterie i akumulatory

Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie i
akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym
sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w
art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a składając wniosek o wpis
do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym
nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie.
Przedsiębiorcy prowadzących zakłady przetwarzania
zużytych baterii lub akumulatorów nie wnoszą opłat
rejestrowych i rocznych.
Przejdź do strony GIOŚ

Do 10 marca (za
okres od 1 lipca
do 30 grudnia
każdego roku)
Do 20 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)
Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)

Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 30
czerwca do 15
marca)
Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 30
czerwca do 15
marca)
Do 15 marca roku
kalendarzowego
następującego po
roku, którego
dotyczy

Pobierz zaświadczenie
Zaświadczenie o zużytym
sprzęcie

Prowadzący zakład
przetwarzania
Przejdź do strony GIOŚ

Sprawozdanie o
przetworzonym zużytym
sprzęcie

Sprawozdanie o ilości i masie
wprowadzonego sprzętu, z
podziałem na grupy i rodzaje
sprzętu, określone w załączniku
nr 1 do ustawy

Pobierz sprawozdanie
Prowadzący zakład
przetwarzania
Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie
Wprowadzający
sprzęt
Przejdź do strony GIOŚ

Sprawozdanie o masie
zużytego sprzętu zebranego,
poddanego przetwarzaniu,
odzyskowi, w tym recyklingowi
oraz unieszkodliwianiu

Wprowadzający
sprzęt

Sprawozdanie o osiągniętych
poziomach zbierania, odzysku i
recyklingu zużytego sprzętu

Wprowadzający
sprzęt

Pobierz sprawozdanie

Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie

Przejdź do strony GIOŚ
Pobierz wykaz

Do 15 marca
2016 r.

Do 15 marca
2016 r.

Wykaz zakładów
przetwarzania, które tworzyły
sieć zakładów przetwarzania
wprowadzającego sprzęt

Sprawozdanie zawierające
odrębnie informację dla
poszczególnych grup sprzętu
określonych w załączniku nr 1
do ustawy o wysokości należnej
opłaty produktowej

Wprowadzający
sprzęt
Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie
Wprowadzający
sprzęt
Przejdź do strony GIOŚ

Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)
Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)

Do 15 marca (za
okres od 1 lipca
do 31 grudnia
każdego roku)
Do 31 lipca (za
okres od 1
stycznia do 30
czerwca)

Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie o masie
zebranego i przekazanego do
prowadzącego zakład
przetwarzania zużytego sprzętu

Zbierający zużyty
sprzęt

Sprawozdanie o odpadach
pochodzących ze zużytego
sprzętu w zakresie recyklingu

Prowadzący
działalność w zakresie
recyklingu

Sprawozdanie o odpadach
pochodzących ze zużytego
sprzętu w zakresie innych niż
recykling procesów odzysku

Prowadzący
działalność w zakresie
innych niż recykling
procesów odzysku

Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie

Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie

Przejdź do strony GIOŚ

Pobierz sprawozdanie

Sieć w 2015 r.

Do 15 marca
2016 r.

Roczne sprawozdanie o
wysokości należnej opłaty za
brak sieci zbierania pojazdów
za 2015 r.

Wprowadzający
pojazdy wydający
kartę pojazdu

Do opłat za brak sieci zbierania pojazdów za 2015 r.
stosuje się przepisy ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji w brzmieniu obowiązującym do
końca 2015 r. Obowiązkiem zapewnienia sieci objęci są
wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu, o której
mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek zapewnienia sieci
dotyczy wszystkich wprowadzających pojazdy w
rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 14 ustawy o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Przejdź do strony GIOŚ

Zaświadczenie wydane przez
bank prowadzący rachunek tej
organizacji o utrzymywaniu
przez nią na odrębnym
rachunku bankowym lub w
formie lokaty terminowej
kapitału własnego w wysokości
co najmniej połowy kapitału
zakładowego
Do 15 marca
2016 r.

lub
dokument potwierdzający
wysokość gwarancji bankowej
lub gwarancji
ubezpieczeniowej, której
gwarantem jest instytucja
finansowa upoważniona do
gwarantowania długu celnego
lub instytucja finansowa mająca
siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego, w wysokości
co najmniej połowy kapitału
zakładowego

Organizacje odzysku
sprzętu elektrycznego
i elektrycznego

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego jest obowiązana w terminie do dnia 15
marca każdego roku do przedstawienia Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska za poprzedni rok
kalendarzowy zaświadczenia wydanego przez bank o
utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku
bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o
których mowa w art. 63 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego
przez gwaranta, o którym mowa w art. 63 ust. 4 pkt 2 ww.
ustawy.

Do opłat za brak sieci zbierania pojazdów za 2015 r.
stosuje się przepisy ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji w brzmieniu obowiązującym do
końca 2015 r.

Do 31 marca
2016 r.

Uiszczenie opłaty za brak sieci
za 2015 r.

Wprowadzający
pojazdy wydający
kartę pojazdu, który
nie zapewnił sieci

Opłatę za brak sieci oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za
brak sieci (500 zł) i liczby pojazdów wprowadzonych w
danym roku na terytorium kraju przez wprowadzającego
pojazd oraz ilorazu liczby dni w roku, w których nie
zapewniono sieci, i liczby dni w danym roku. Do liczby dni,
w których nie zapewniono sieci, nie wlicza się dni, w
których niezapewnienie sieci wynikało z przyczyn
określonych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli
wprowadzający pojazd zapewnił sieć w terminie 3 miesięcy
od wystąpienia danej przyczyny; liczba tych dni nie może
przekroczyć 90 w ciągu roku.
W przypadku zapewnienia sieci obejmującej co najmniej
95% terytorium kraju wprowadzający pojazd jest
zwolniony z opłaty za brak sieci.
W przypadku zapewnienia przez wprowadzającego pojazd
sieci obejmującej:
1) poniżej 95%, ale nie mniej niż 90% terytorium
kraju - wysokość opłaty za brak sieci ulega obniżeniu
o 75%;
2) poniżej 90%, ale nie mniej niż 85% terytorium
kraju - wysokość opłaty za brak sieci ulega obniżeniu
o 50%.
Przejdź do strony GIOŚ

