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OBOWIĄZKI SKLEPÓW 
w zakresie ochrony 

środowiska

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, hurtowni lub prowadzisz sprzedaż 
wysyłkową, wówczas warto dowiedzieć się, jakie obowiązki z zakresu 
ochrony środowiska powinieneś wypełnić. 

Obowiązki poszczególnych placówek handlowych mogą się od siebie 
różnić. Mogą one wynikać też z tego, co sprzedajemy, czy sprzedajemy 
towar pod własną marką, czy też jest to towar dostarczony przez odręb-
nego dostawcę.

W publikacji znajdziesz szczegółowe omówienie obowiązków, jakie 
mogą dotyczyć sklepów w zakresie ochrony środowiska. Obowiązki  
podzielone zostały na następujące rozdziały: 

• gospodarka odpadami, 
• gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
• baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),
• opłaty za korzystanie ze środowiska,
• raportowanie do KOBiZE,
• obowiązki użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych,
• kontrola sklepów.

Dzięki lekturze dowiesz się także, jakie kary grożą sklepom za niewypeł-
nianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska.
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WSTĘP

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, hurtowni lub prowadzisz sprzedaż wy-
syłkową, wówczas warto dowiedzieć się, jakie obowiązki z zakresu ochrony 
środowiska powinieneś wypełnić. 

Obowiązki związane z ochroną środowiska, które mogą Cię dotyczyć, 
wynikają z:
1) aktów prawnych – ustaw z zakresu środowiska oraz aktów wykonaw-

czych do ustaw, czyli rozporządzeń;
2) posiadanych decyzji administracyjnych;
3) umów cywilnoprawnych regulujących różne kwestie z zakresu szeroko 

rozumianej ochrony środowiska. 

Obowiązki poszczególnych placówek handlowych mogą się od siebie 
różnić. Mogą one wynikać też z tego, co sprzedajemy, czy sprzedajemy 
towar pod własną marką, czy też jest to towar dostarczony przez odrębnego 
dostawcę. Czasami istotna będzie np. powierzchnia sklepu. 

Decyzje, do uzyskania których może być zobowiązany przedsiębiorca 
prowadzący działalność gospodarczą, to przede wszystkim: 
 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 pozwolenie wodnoprawne,
 pozwolenie na wytwarzanie odpadów. 

Sklepy, ze względu na niewielką skalę prowadzonej działalności, z re-
guły nie posiadają wyżej wymienionych decyzji. Nie są do ich posiadania 
zobowiązane. 



Może jednak nastąpić sytuacja, że sklep znajduje się w wynajmowanym 
lokalu, np. w centrum handlowym, i wtedy cały ten obiekt może posiadać 
któreś z wymienionych powyżej pozwoleń. Wtedy za spełnienie wymagań 
zawartych w takiej decyzji odpowiada właściciel obiektu. 

Umowy cywilnoprawne, które mogą regulować kwestie związane 
z ochroną środowiska, to:
 umowa na dostarczanie wody,
 umowa na odbiór ścieków,
 umowa na odbiór odpadów. 

Umowy takie zawierają ustalenia dotyczące m.in. ilości pobieranej 
wody, dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, sposobu zago-
spodarowania odbieranych odpadów. 

W publikacji znajdziesz szczegółowe omówienie obowiązków, jakie 
mogą dotyczyć sklepów w zakresie ochrony środowiska. Obowiązki po-
dzielone zostały na następujące rozdziały: 
 gospodarka odpadami, 
 gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),
 opłaty środowiskowe,
 raportowanie do KOBiZE,
 obowiązki użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych.

Dzięki lekturze dowiesz się także, jakie kary grożą sklepom za niewy-
pełnianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
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ROZDZIAŁ 1.
GOSPODARKA ODPADAMI

1.1. Wytwarzanie odpadów
Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz się 

pozbywa, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
W celu umożliwienia klasyfikacji odpadów – zaliczenia ich do odpo-

wiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów został stworzony katalog 
odpadów. 

Odpady należy klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem ministra śro-
dowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1923). Odpady w katalogu zostały podzielone na 20 grup. Grupy wy-
dzielono ze względu na źródło powstawania odpadów. Są one następujące:
 Grupa 01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycz-

nej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 Grupa 02 odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 

rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 Grupa 03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 

masy celulozowej, papieru i tektury 
 Grupa 04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 
 Grupa 05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziem-

nego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 Grupa 06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

produktów przemysłu chemii nieorganicznej
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 Grupa 07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
produktów przemysłu chemii organicznej

 Grupa 08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, kle-
jów, szczeliw i farb drukarskich

 Grupa 09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 Grupa 10 odpady z procesów termicznych 
 Grupa 11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni 

metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
nieżelaznych

 Grupa 12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obrób-
ki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

 Grupa 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem ole-
jów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

 Grupa 14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i pro-
pelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

 Grupa 15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 Grupa 16 odpady nieujęte w innych grupach 
 Grupa 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budow-

lanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z tere-
nów zanieczyszczonych)

 Grupa 18 odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów 
kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub 
weterynaryjną)

 Grupa 19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowa-
niu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej 
i wody do celów przemysłowych

 Grupa 20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie.
Każdy rodzaj odpadów posiada odrębny kod, który składa się z 6 cyfr.
Odpady w katalogu dzielą się na odpady niebezpieczne (oznaczo-

ne gwiazdką) i inne niż niebezpieczne. W zależności od tego, czy od-
pady są niebezpieczne, czy też nie, liczy się sposób, w jaki należy z nimi 


