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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ NR DOW-S-17
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Sprawozdanie OŚ- OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
Opis sprawy

Dotyczy obowiązku składania rocznych sprawozdań OŚ-OP1 przez
organizacje odzysku i przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju
produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U.
z 2007r. Nr 90, poz. 607) - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia
2013 r. i produkty wymienione w załączniku nr 3 (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz.
607) - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2013 r.
Uwaga!
W zakresie opakowań od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy
z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 z późn. zm.), za wyjątkiem art. 4651, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
Wprawdzie przedmiotowa ustawa zmieniła zapisy zawarte w ustawie z dnia
11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, to jednak do zobowiązań
powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, a wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej z tytułu wprowadzania na terytorium kraju
produktów w opakowaniach, w tym do obowiązków sprawozdawczych
należnych do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy obowiązujące
w chwili powstania tych obowiązków. Zatem dopiero obowiązki z tytułu
wprowadzenia produktów w opakowaniach powstałe po dniu 1 stycznia 2014 r.
rozliczane są według zasad określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Komórka organizacyjna
Urzędu odpowiedzialna za
prowadzenie i załatwienie
sprawy
Miejsce składania
dokumentów / osoba
odpowiedzialna

Wydział Środowiska
Dział Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Środowiska
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Tryb składania
dokumentów

Bez wezwania organu ochrony środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

Wymagane dokumenty oraz
wzory dokumentów do
pobrania

Wzór sprawozdania : rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty
produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775).
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Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) wprowadzających na
terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik
nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) - w brzmieniu obowiązującym na dzień
31 grudnia 2013 r. i produkty wymienione w załączniku nr 3 (Dz. U. z 2007r.
Nr 90, poz. 607) - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2013 r.,
którzy wykonują obowiązki ustawowe samodzielnie.
Sprawozdania powinni składać również przedsiębiorcy, którzy pakują produkty
wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,
a także przedsiębiorcy, którzy wprawdzie nie wytworzyli produktu lub produktu
w opakowaniu, ale jest on wprowadzany na rynek krajowy przez niego i jego
oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu,
którzy wykonują obowiązki ustawowe samodzielnie.
Ponadto sprawozdania powinni składać przedsiębiorcy prowadzący jednostkę
lub jednostki handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej
2
5000m , sprzedający produkty tam pakowane, przedsiębiorcy prowadzący
więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej
2
powyżej 5 000m , bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki,
sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane, którzy wykonują
obowiązki ustawowe samodzielnie.
Obowiązki sprawozdawcze dotyczą również przedsiębiorców wprowadzających
na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia
towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty
wymienione w załączniku nr 3 do ww. ustawy, którzy wykonują obowiązki
ustawowe samodzielnie.
Obowiązki sprawozdawcze dotyczą organizacji odzysku (działających w imieniu
przedsiębiorców, którzy zlecili im wykonywanie ustawowych obowiązków)

Termin i sposób załatwienia
sprawy

do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
złożenia sprawozdania

Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) - w brzmieniu
obowiązującym na dzień 31 grudnia 2013 r., w związku z art. 237 ust.1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018. poz. 922 z późn. zm).

Ewentualne opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
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Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów
dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych
osobowych;
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez
administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w
zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów o archiwizacji;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w
formie profilowania.

