
Typ 
sprawozdania 

Termin złożenia 
sprawozdania Adresat Kogo dotyczy Istotne informacje 

Gospodarka 
odpadami 

do 15 marca –  
za rok poprzedni 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament Ochrony 

Środowiska 
ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

WSZYSTKIE 
APTEKI 

- sprawozdawczość ta obejmuje głównie przeterminowane leki 
przekazane do utylizacji, a także inne odpady poddane temu 
procesowi np. świetlówki czy zużyty sprzęt biurowy; 
- nie obejmuje odpadów komunalnych; 
- sprawozdanie przygotowujemy na podstawie wszystkich 
protokołów jakie otrzymaliśmy w czasie przekazania odpadów do 
utylizacji w poprzednim roku kalendarzowym; 
http://bip.opolskie.pl/2014/02/sprawozdanie-dotyczace-gospodarki-
odpadami/ 

Korzystanie ze 
środowiska 

do 31 marca – 
za rok poprzedni 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament Ochrony 

Środowiska 
ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

Przedsiębiorstwa, 
które zanieczyszczają 
środowisko, więc 
apteki posiadające 

samochód firmowy i 
ogrzewające się 

własnym piecem (np. 
na węgiel lub gaz) 

- UWAGA - w przypadku, gdy opłata za jeden rodzaj korzystania 
ze środowiska nie przekracza 100 zł jesteśmy zwolnieni z 
wysyłania zestawienia do Urzędu Marszałkowskiego; mamy jednie 
obowiązek przechowywać zestawienie przez 5 lat; 
- generalnie apteki nie ponoszą opłat za korzystanie ze środowiska, 
gdyż nie przekraczają progu 800 zł w skali roku; 
- większość „BHP-ców” obsługujących Państwa apteki jest 
zorientowana w temacie tej sprawozdawczości i zapewne może 
przygotować dla Państwa stosowny dokument; 
- najważniejsze informacje znajdują się na stronie: 
http://bip.opolskie.pl/ 
https://ekoplatnik.opolskie.pl/  

Opłata 
recyklingowa 

brak sprawozdania 
 

płatność do 15 
marca – za rok 

poprzedni 

n/d 

Wprowadzający do 
obrotu torby z 

tworzywa sztucznego 
w zakresie 15-50 

mikrometrów 

- pobrana opłata recyklingowa jest przekazywana na rachunek 
bankowy prowadzony przez marszałka województwa do 15 marca 
– za rok poprzedni; 
- stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2389) 0,20 zł za jedną sztukę; 
- dla Województwa Opolskiego opłatę wnosi się na rachunek 
Urzędu Marszałkowskiego - 08 1160 2202 0000 0003 5705 4265, 
w tytule podając: REGON i dopisek „opłata recyklingowa”; 
- https://bip.opolskie.pl/2019/01/oplata-recyklingowa/ 



 


