
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 671) 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 

2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 

odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 

zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 

2)   gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 

postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w 

charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 

3)   gospodarce odpadami - rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie 

odpadami; 

4)   komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni 

ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania 

ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków 

komunalnych; 

5)   magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów 

obejmujące: 

a)  wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 

b)  tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, 

c)  magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 

6)   odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany; 
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7)   odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi 

odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, 

która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; 

8)   odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń 

naukowych w zakresie medycyny; 

9)   odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym 

przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie 

wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 

niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych 

odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na 

środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości 

wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi; 

10)  odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

11)  odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z 

badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w 

związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach; 

12)  odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z 

targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; 

13)  odpadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia 

akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem: 

a)  odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w 

rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427), 
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b)  odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926); 

14)  odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, 

aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, 

które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku 

którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub 

ogólnie w gospodarce; 

15)  odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu 

odzyskania energii; 

16)  olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje 

smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były 

pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje 

przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne; 

17)  PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, 

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 

monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych 

substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie; 

18)  ponownym użyciu - rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu 

produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, 

do którego były przeznaczone; 

19)  posiadaczu odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę 

prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w 

posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest 

posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 

20)  pośredniku w obrocie odpadami - rozumie się przez to każdego, kto organizuje 

przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie 

obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie; 

20a)  
(3)

 prowadzącym zakład recyklingu statków - rozumie się przez to prowadzącego zakład 

recyklingu statków w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu 

statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE 

(Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 1257/2013"; 
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21)  przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; 

22)  przygotowaniu do ponownego użycia - rozumie się przez to odzysk polegający na 

sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części 

produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły 

być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego 

przetwarzania; 

23)  recyklingu - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie 

przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu 

lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling 

organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, 

które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; 

23a)  
(4)

 recyklingu statków - rozumie się przez to recykling statków w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 6 rozporządzenia 1257/2013; 

24)  selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień 

odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 

charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami; 

25)  składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do 

składowania odpadów; 

26)   spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do 

termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii 

cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich 

do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami 

związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów 

dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z 

magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i 

oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki 

sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie 

produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta 

uważana jest za spalarnię odpadów; 
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27)  sprzedawcy odpadów - rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa 

odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów 

fizycznie w posiadanie; 

28)  stosowaniu komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie 

komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby; 

29)  termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to: 

a)  spalanie odpadów przez ich utlenianie, 

b)  inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, 

zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są 

następnie spalane; 

30)  unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet 

jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii; 

31)  współspalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym 

przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z 

paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii 

lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów 

odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem 

procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i 

magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz 

instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w 

wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; 

32)  wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 

powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 

przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 

świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 

33)  zapobieganiu powstawaniu odpadów - rozumie się przez to środki zastosowane w 

odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, 

zmniejszające: 
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a)  ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego 

używania produktu, 

b)  negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi, 

c)  zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale; 

34)  zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem 

do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej 

zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz 

tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b. 

2. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa załącznik nr 1 do ustawy. 

3. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa załącznik nr 2 do ustawy. 

4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych. [Właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.] <Właściwości powodujące, że 

odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz warunki uznania odpadów za 

niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości 

zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 

grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. 

Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

(UE) nr 1357/2014”, oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 

r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. 

Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 

2017/997.”> 

<5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki uznania odpadów za 

posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości, kierując się 

wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi.> 

 

Art. 4. 

1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju 

odpadów, uwzględniając: 

1)   źródło ich powstawania; 
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[2)   właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w 

załączniku nr 3 do ustawy;] 

<2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w 

rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5;> 

3)   składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji 

niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 

2. Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do ustawy. 

[3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, katalog 

odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 

niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami 

odpadów określonymi w załączniku nr 3 do ustawy.] 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, katalog 

odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 

niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami 

odpadów.> 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 

3, uwzględnia wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych dla składników 

odpadów, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy - w przypadku ich ustalenia na 

podstawie przepisów Unii Europejskiej, poniżej których odpadów nie uznaje się za odpady 

niebezpieczne.] 

Art. 7. 

[1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów 

niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy.] 

<1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na 

odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości 

powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określonych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, a w 

przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, również że nie spełniają 

one warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5.> 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne, 

2)   sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 

-   kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia 

ludzi. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w 

ust. 2, rodzaje odpadów i źródła ich powstawania, dla których przy zmianie klasyfikacji z 

odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne nie stosuje się warunków określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 8.] 

 

Art. 8. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, 

właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania 

odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne. 

2. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany; 

3)   określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do 

zmiany klasyfikacji; 

4)   wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną 

klasyfikację tych odpadów; 

5)   opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany 

klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 

właściwości tych odpadów. 

[3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany 

klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 

2.] 

<3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do 

zmiany klasyfikacji oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych 
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właściwości odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 

i rozporządzenia (UE) 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5.> 

4. Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 3, wykonują wyłącznie laboratoria, 

o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. W celu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów 

objętych zgłoszeniem. 

5. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu sprzeciwu. 

 

Art. 24. 

 1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający 

właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które 

mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 7. 

[2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.] 

<2. Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne 

w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954) odbywa się z zachowaniem 

przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.> 

3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady 

wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz 

posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. 

4. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć 

odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, o 

którym mowa w ust. 3. 

5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny 

numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą 

usługą. 

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 7. 
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7. 
(5)

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla 

środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, 

biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo 

życia i zdrowia ludzi. 

Art. 50. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 

1)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1478): 

a)  wprowadzających na terytorium kraju produkty, 

b)  prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 

c)  organizacji odzysku, 

d)  dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z 

produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803): 

a)  wprowadzających pojazdy, 

b)  prowadzących punkty zbierania pojazdów, 

c)  prowadzących stacje demontażu, 

d)  prowadzących strzępiarki; 

3)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym: 

a)   wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli; 

b)  zbierających zużyty sprzęt, 

c)  prowadzących zakład przetwarzania, 

d)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e)  prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 

f)  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 687 i 1688): 

a)  wprowadzających baterie lub akumulatory, 
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b)  prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

c)   podmiotów pośredniczących; 

5)   z zakresu niniejszej ustawy: 

a)  posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 

45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b)  transportujących odpady, 

c)  sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają 

wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu, 

d)  
(17)

 prowadzących zakłady recyklingu statków[;] <,> 

<e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, 

z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;> 

6)    z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) 

przedsiębiorców: 

a)  będących organizacjami odzysku opakowań, 

b)  dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

–  odpadów opakowaniowych, 

–  produktów w opakowaniach, 

c)  eksportujących: 

–  odpady opakowaniowe, 

–  opakowania, 

–  produkty w opakowaniach, 

d)  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

e)  wprowadzających opakowania, 

f)  wprowadzających produkty w opakowaniach. 

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest 

obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot 

wpisany do rejestru. 
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4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z 

uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

5. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz 

wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

Art. 52. 

 1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, a w 

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 

miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do 

kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, zwanego dalej "producentem sprzętu", który go 

wyznaczył; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz europejski numer identyfikacji podatkowej, o 

ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 

recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku, 

b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 
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–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi i 

recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu eksportu 

lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza 

wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach 

sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt funkcjonuje w sieci, 

b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 
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–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

6)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 

a)   wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   nazwę marki sprzętu, numer i nazwę grupy sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla 

gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych), 

–   informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o 

której mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku wprowadzającego sprzęt, który 

wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 

umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informację o 

masie sprzętu, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, 

zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia 

finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, 

–   informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu, 

–   wykaz producentów sprzętu, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o 

której mowa w art. 26 ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę oraz 

adres zamieszkania lub siedziby - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego zakład przetwarzania: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 
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–  informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany 

zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

–  kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

e)  prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

–  kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

f)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

-   wykaz autoryzowanych przedstawicieli z informacją o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz 

adresie zamieszkania lub siedziby producentów sprzętu, którzy ich wyznaczyli, lub wykaz 

wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 

11 ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i 

numery rejestrowe, 

-  zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego 

organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu 

do: 

a)  wprowadzającego baterie lub akumulatory: 
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–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

–  informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w przypadku 

realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego podmiotu, 

b)  prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 

–  informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 

procesach przetwarzania i recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

c)   podmiotu pośredniczącego: 

-  wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący zawarł 

umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców 

oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku; 

7a)   z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi w odniesieniu do: 

a)  organizacji odzysku opakowań: 

–  wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

b)  przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi 

lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

c)  przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 
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–  informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu lub 

innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  wprowadzających produkty w opakowaniach: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, 

–  dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku opakowań, 

–  informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w 

przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub 

wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, 

e)  wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za 

granicę opakowań; 

8)   z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a)  transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 

b)  sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 

c)  pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem 

obrotu, 

d)  posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

–  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 

–  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, 

e)  
(18)

 prowadzącego zakład recyklingu statków: 

–  adres zakładu recyklingu statków, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
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–  informację o metodzie recyklingu statków, 

–  informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków, 

–  informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu 

statków, w tym dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

–  informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako 

sumę mas statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013[.] <,> 

<f) wytwórcy odpadów – informację o wytwarzaniu odpadów niepodlegających 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia 

zintegrowanego.> 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu 

na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne 

składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 

6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 
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4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

 

Art. 58. 

1. Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego 

urzędu marszałkowskiego. 

[2. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w: 

1)   50% dochód budżetu województwa; 

2)   50% dochód budżetu państwa.] 

<2. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w: 

1) 35,65% dochód budżetu województwa; 

2) 64,35% dochód budżetu państwa.> 

3. Dochód, o którym mowa w ust. 2, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz 

administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami. 

4. Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z 

oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 

czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na 

rachunek dochodów budżetu państwa. 

 

Art. 67. 

1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: 

1)   w przypadku posiadaczy odpadów: 

[a)  karty przekazania odpadów,] 

<a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,> 

b)  karty ewidencji odpadów, 
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c)  karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 

d)  karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e)  karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

2)   w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących 

posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych[.] <;> 

<3) w przypadku: 

a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów 

komunalnych, 

c) transportującego odpady komunalne 

– karty przekazania odpadów komunalnych.> 

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz 

zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo 

dokumenty, o których mowa w dziale VIII w rozdziale 1: 

1)   podstawową charakterystykę odpadów; 

2)   wyniki testów zgodności. 

3. [Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają następujące 

informacje:] 

 <Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają 

następujące informacje:> 

1)   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

<1a) masę oraz kod i nazwę rodzajów odpadów;> 

2)   miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów; 

3)   sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu - w przypadku 

posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów; 

4)   miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość 

zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania 

odpadów. 

<3a. Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo następujące informacje: 

1) datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów; 

2) datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów.> 

4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje: 
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1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 66 ust. 3, oraz adres 

zamieszkania lub siedziby; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przekazującego odpady oraz adres 

zamieszkania lub siedziby; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przyjmującego odpady oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby; 

4)   oznaczenie rodzaju i ilości odpadów. 

<4a. Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo następujące 

informacje: 

1) nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli 

nieruchomości; 

2) obszar gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli 

nieruchomości; 

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

4) datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego 

posiadacza odpadów; 

5) datę i godzinę przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza 

odpadów albo datę i godzinę ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejsca 

zbierania lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonych przez 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

4b. Posiadacz odpadów zamieszcza informacje w karcie przekazania odpadów oraz 

karcie przekazania odpadów komunalnych w zakresie prowadzonej działalności. 

4c. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje inne 

niż wskazane w ust. 3–4a dotyczące identyfikacji posiadacza odpadów i miejsca 

prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami, 

ustalenia ilości i jakości odpadów, środków transportu oraz prawidłowego 

postępowania z odpadami, jeżeli informacje te zostały określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 1.> 

[5. Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 

poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.] 
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<5. Ewidencję odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 

podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.> 

<6. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, sporządza się 

wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami.> 

Art. 68. 

[1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1.] 

<1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, w których może 

uwzględnić informacje, o których mowa w art. 67 ust. 4c.> 

2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, 

kierując się potrzebą ujednolicenia dokumentów ewidencji odpadów oraz potrzebą 

zapewnienia ilościowej i jakościowej kontroli: 

1)   odpadów wytwarzanych, zbieranych i poddawanych przetwarzaniu; 

2)   obrotu odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 67 ust. 3 

pkt 4 oraz art. 89. 

Art. 69. 

[1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.] 

<1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje 

odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie 

miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem 

ich transportu.> 

<1a. Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest 

obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, umożliwiające 

weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem 

rzeczywistym.> 

[2. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po 

jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.] 
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[3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany 

potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez 

posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.] 

<3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza odpadów, 

niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany potwierdzić 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przejęcie 

odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż 

masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także informacje o dacie i 

godzinie przejęcia odpadów.> 

<3a. Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do prowadzonych przez siebie miejsc 

zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, niezwłocznie, każdorazowo 

po przekazaniu tych odpadów, dodaje w Bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami informacje o masie odpadów oraz o dacie i godzinie ich 

przekazania. 

3b. Transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po 

zakończeniu transportu.> 

4. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy 

odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. 

[5. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady 

danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za 

pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu 

odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów 

sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.] 

 

<Art. 71a. 

1. Kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych 

odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych 

danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do 

prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów 

komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych. 
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2. W przypadku transportu odpadów komunalnych z prowadzonych przez siebie stacji 

przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca 

przetwarzania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości sporządza kartę przekazania odpadów komunalnych przed 

rozpoczęciem transportu tych odpadów do następnego posiadacza odpadów. 

3. Kierujący środkiem transportu, którym transportowane są odpady komunalne do 

posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie odpadów komunalnych lub 

przetwarzanie odpadów komunalnych, jest obowiązany posiadać w trakcie 

transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, umożliwiające weryfikację informacji 

zawartych w karcie przekazania odpadów komunalnych ze stanem rzeczywistym. 

4. Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów komunalnych, w tym w stacji 

przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, lub przetwarzanie odpadów komunalnych, niezwłocznie, 

każdorazowo po ich przejęciu, jest obowiązany potwierdzić ich przejęcie w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz dodać w 

niej informacje o masie odpadów komunalnych, a także o dacie i godzinie przejęcia 

tych odpadów. 

5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który 

przekazuje te odpady do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca 

zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, 

niezwłocznie, każdorazowo po przekazaniu tych odpadów, dodaje w Bazie danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami informacje o masie 

odpadów komunalnych oraz o dacie i godzinie ich przekazania. 

6. Podmiot transportujący odpady komunalne, inny niż podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, potwierdza transport odpadów 

komunalnych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, niezwłocznie po zakończeniu transportu.> 

 

Art. 76. 

1. Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i 

art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy 

marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 
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1)    siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o 

produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz 

sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku 

braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego; 

2)   miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania 

o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 

[2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na 

stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 za 

pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.] 

<2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza za 

pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1.> 

3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i 

składa sprawozdania, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, w terminie 7 dni od dnia 

zaprzestania wykonywania tej działalności. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, mając na uwadze 

potrzebę zróżnicowania treści sprawozdań w zależności od rodzaju działalności 

prowadzonej przez przedsiębiorcę, ułatwienia przekazywania danych marszałkowi 

województwa oraz konieczność sprawnego i terminowego wprowadzania informacji do 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

5. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 76 ust. 1, stosuje się art. 57 § 4 i 5 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 79. 

 1. Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, 

zwaną dalej "BDO". 

2. W BDO gromadzi się informacje o: 

1)   wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w 

podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających; 
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2)   wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich 

powstających; 

3)   wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i 

akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających; 

4)   osiągniętych poziomach: 

a)  odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, o których mowa w 

pkt 1 i 2, 

b)  odzysku i recyklingu pojazdów, 

c)   zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego,; 

d)   zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

5)   rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach; 

6)   ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach 

zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały 

zastosowane; 

7)   rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach 

przetwarzania; 

8)   decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych; 

9)   innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy; 

10)  transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych 

baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

11)   wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje 

opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły; 

12)   (uchylony); 

13)  składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i 

poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie 

monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony 

monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska 

określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów 

składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na 
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których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie 

składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, 

przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest; 

14)  poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich 

położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów 

odpadów przetwarzanych w tych instalacjach; 

15)  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z 

informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane 

selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji; 

16)  gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem. 

4. W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków, o których 

mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 

09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257). 

<5. W BDO gromadzi się również informacje zawarte w dokumentach ewidencji 

odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz w dokumentach 

określonych w załączniku IB i VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).> 

 

Art. 83. 

1. Dostęp do BDO posiadają: 

1)   minister właściwy do spraw środowiska, 

2)   administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska, 

3)   minister właściwy do spraw gospodarki, 

4)   minister właściwy do spraw rolnictwa, 

5)   minister właściwy do spraw transportu, 

6)   minister właściwy do spraw zdrowia, 

6a)  
(19)

 minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, 
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7)   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 

8)   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych, 

9)   Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, 

10)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

11)  Główny Geodeta Kraju, 

12)  marszałek województwa, 

13)  wojewoda, 

14)  starosta, 

15)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

16)  organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 

17)  organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

18)  zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi 

-   zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust. 

7. 

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie 

związanym z ich kompetencjami i zadaniami. 

<2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12–18, posiadają 

uprawnienia do ciągłego dostępu do BDO oraz możliwości weryfikacji zgodności ze 

stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów.> 

3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 110. 

1. Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów 

odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na 

składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych - podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Podstawowa charakterystyka odpadów zawiera: 

1)   informacje podstawowe: 
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a)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

b)  rodzaj odpadów, 

c)  syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte 

surowce i wytworzone produkty, 

d)  oświadczenie o braku wśród odpadów kierowanych na składowisko odpadów, odpadów 

objętych zakazem składowania wymienionych w art. 122 ust. 1, 

e)  opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, a także opis sposobu segregowania 

odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały 

wykonane, 

f)  opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach, 

g)  wykaz właściwości[, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy,] w odniesieniu do 

odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne 

zgodnie z art. 7 i art. 8, 

h)  wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane po 

przeprowadzeniu badań, o których mowa w art. 117, zgodnie z kryteriami dopuszczenia 

odpadów do składowania na składowisku odpadów określonymi w przepisach wydanych 

na podstawie art. 118, 

i)  oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów, 

j)  podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności; 

2)   informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska 

odpadów, dotyczące: 

a)  fizykochemicznego składu oraz podatności odpadów na wymywanie, 

b)  zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów. 

3. W przypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów, które zawiera wszystkie informacje, o których mowa w ust. 2, nie sporządza się 

podstawowej charakterystyki odpadów. 

4. W przypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów, które nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2, sporządza 

się podstawową charakterystykę odpadów, która zawiera brakujące informacje. 

5. Podstawową charakterystykę odpadów bez przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 

2 pkt 1 lit. h, sporządza się dla odpadów: 

1)   obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118, 
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2)   dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki 

są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, 

określonymi w decyzjach właściwych organów, 

3)   dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgodności nie 

mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań 

poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 118, są niedostępne, 

4)   komunalnych 

-   o ile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów i stanowią jeden strumień odpadów. 

6. W przypadku odpadów komunalnych, za jeden strumień odpadów uznaje się odpady 

pochodzące z jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, odpady mogą być dopuszczone do 

składowania na składowisku odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz 

odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże uzasadnienie w tym zakresie 

zarządzającemu składowiskiem odpadów, odpowiednio je dokumentując. 

 

Art. 158. 

1. Termiczne przekształcanie: 

1)   odpadów niebezpiecznych, 

[2)   stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów lub we współspalarniach 

odpadów] 

<2) stałych odpadów komunalnych> 

-   stanowi proces unieszkodliwiania D10, wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy. 

2. Termiczne przekształcanie, w celu odzysku energii: 

1)   odpadów opakowaniowych, 

2)   odpadów innych niż niebezpieczne, 

[3)   stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów przeznaczonych wyłącznie do 

przetwarzania stałych odpadów komunalnych, których efektywność energetyczna jest co 

najmniej równa wartościom określonym w załączniku nr 1 do ustawy,] 

<3) stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów przeznaczonych do 

przetwarzania stałych odpadów komunalnych, których efektywność energetyczna 

jest co najmniej równa wartościom określonym w załączniku nr 1 do ustawy,> 

4)   odpadów, o których mowa w art. 163 
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-   stanowi proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy. 

 

Art. 159. 

1. Część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów zawierających frakcje 

biodegradowalne może stanowić energię z odnawialnego źródła energii, jeżeli są 

spełnione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania części 

energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z odnawialnego 

źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi, frakcjami biodegradowalnymi 

zawartymi w określonych rodzajach odpadów oraz ochroną środowiska.] 

<2. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 

kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 

jako energii z odnawialnego źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi, 

frakcjami biodegradowalnymi zawartymi w określonych rodzajach odpadów oraz 

ochroną środowiska.> 

Art. 160. 

1. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany, w czasie 

przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych 

środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych 

skutków dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, 

gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz zapachów i hałasu, a także 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, oraz przestrzegania wymagań w 

zakresie termicznego przekształcania odpadów. 

2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do ich 

termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do: 

1)   ustalenia masy odpadów; 

2)   sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w: 

a)  karcie przekazania odpadów, 
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[b)  dokumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. 

Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) - w przypadku przywozu odpadów z 

zagranicy,] 

<b) dokumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów – w przypadku przywozu odpadów z zagranicy,> 

c)  dokumentach wymaganych przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych - w 

przypadku transportu odpadów stanowiących towary niebezpieczne. 

3. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady 

niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do: 

1)   zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który 

powinien obejmować: 

a)  stan fizyczny i skład chemiczny odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezbędne do 

dokonania oceny przydatności tych odpadów do procesu termicznego przekształcenia 

odpadów, 

b)  właściwości odpadów, 

c)  wskazanie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w celu ich łącznego 

termicznego przekształcenia, 

d)  niezbędne środki ostrożności związane z postępowaniem z tymi odpadami; 

2)   pobrania próbek, przed rozładowaniem odpadów, w celu zweryfikowania zgodności stanu 

fizycznego i składu chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem, o którym mowa w 

pkt 1; 

3)   przechowywania próbek, o których mowa w pkt 2, przez okres co najmniej jednego 

miesiąca po termicznym przekształceniu odpadów. 

4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. 

5. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, termicznie przekształcając 

odpady, jest obowiązany do: 

1)   badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów powstałych w wyniku 

termicznego przekształcania odpadów, w tym w szczególności rozpuszczalnych frakcji 

metali ciężkich; 

2)   transportu i magazynowania odpadów w postaci pylistej, powstałych w wyniku 

termicznego przekształcania odpadów, w zamkniętych pojemnikach; 
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3)   określenia bezpiecznej trasy transportu odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku 

termicznego przekształcania odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało się poddać 

odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstania. 

6. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do wytwórcy odpadów, który termicznie przekształca 

wyłącznie własne odpady w miejscu ich powstania, pod warunkiem dotrzymywania 

wymagań dla spalarni odpadów lub współspalarni odpadów. 

7. Spalanie lub współspalanie odpadów z odzyskiem energii odbywa się przy zachowaniu 

wysokiego poziomu efektywności energetycznej. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu 

termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku 

termicznego przekształcania odpadów, kierując się właściwościami odpadów i ochroną 

środowiska. 

Art. 180. 

<1.> Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega 

karze grzywny. 

<2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie: 

1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, 

zgodnie z art. 69 ust. 1a; 

2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia 

wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.> 

 

<Art. 237aa. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania: 

1) zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której 

mowa w art. 252, 

2) sprawozdań – na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 

20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
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3) sprawozdań – na podstawie art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, 

art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o bateriach i akumulatorach 

– sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, 

z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych 

zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub 

niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 

180a. 

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 237ab. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3, obowiązane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 4 

ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej – w zakresie dotyczącym produktów, o których mowa 

w załączniku nr 4a do tej ustawy, sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 

2018, stosując odpowiednio przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew 

obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub 

sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem 

rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a. 

2. Do złożonych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotychczasowe.> 

Art. 237b. 

1. [Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), składają 

sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 zawierające w szczególności:] 

 <Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za lata 2015–2018, 

sporządzają i składają sprawozdania zawierające w szczególności:> 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 
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b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

c)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w zależności od rodzaju działalności odpowiednio: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)  masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z 

gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według 

sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały 

wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w przypadku 

przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań 

lub produktów w opakowaniach, 

g)  informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów. 

2. W przypadku gdy obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wykonuje organizacja odzysku 

opakowań, roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizacji tych 

obowiązków sporządza ta organizacja. 
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3. Sprawozdanie składane przez organizację odzysku opakowań zawiera informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, a także informacje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-f. 

<3a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, za rok 2018, zawiera dodatkowo 

informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych 

lub składników stosowanych do produkcji opakowań.> 

4. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 

1)   wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek 

określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi; 

2)   informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych 

kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w art. 

17 ust. 7 tej ustawy, obejmujący: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, 

b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

c)  numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

d)  określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

e)  określenie rodzajów odpadów opakowaniowych, w odniesieniu do których posiadaczowi 

odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi, 

f)  określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów wykonanie 

czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca lub organizacja odzysku opakowań 

składają w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi 

województwa, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

<5a. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1–5, nie sporządza i nie przekazuje 

sprawozdań za rok 2017 lub za rok 2018 lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo 

lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w 

art. 180a.> 
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6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu 

danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do 

marszałka województwa. 

Art. 237c. 

 1. Marszałek województwa jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zbiorczego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 237b ust. 1 

pkt 2 lit. a-f w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie. <Zbiorcze sprawozdanie za rok 2018 zawiera 

dodatkowo informacje, o których mowa w art. 237b ust. 3a.> 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia 

sprawozdań. 

<Art. 237d. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań w zakresie sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu – na podstawie art. 24 ust. 1, 

art. 31 ust. 1, art. 40, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wykazu zakładów 

przetwarzania, o którym mowa w art. 33 ust. 4 tej ustawy, sporządzają i składają je, 

za rok 2017, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że: 

1) sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i wykaz 

zakładów przetwarzania za rok 2017 składa się w terminie do dnia 15 marca 2018 r.; 

2) jeżeli obowiązki wprowadzającego sprzęt wykonuje organizacja odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, sprawozdanie za rok 2017 sporządzane i składane 

na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sporządza organizacja odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddzielnie dla każdego wprowadzającego 

sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonuje obowiązki, i składa 

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 

3) ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych sprawozdań lub 

wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub 
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niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa 

w art. 180a. 

2. Do złożonych sprawozdań i wykazów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 237e. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane na podstawie tych 

przepisów do sporządzania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zużytego sprzętu, sporządzają je za rok 2018 zgodnie z art. 73, 

art. 74 i art. 75 i składają je do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 

terminie do dnia 15 marca 2019 r. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018, mając na uwadze 

potrzebę ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz 

ułatwienia przekazywania danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

Art. 237f. 

Podmioty obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań, o których mowa w art. 

237d, dołączają do nich informację odpowiednio o masie wprowadzonych do obrotu 

lamp LED, zużytych lamp LED: zebranych, przetworzonych w zakładzie 

przetwarzania, poddanych recyklingowi i poddanych innym niż recykling procesom 

odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu zużytych lamp LED.> 

 

Art. 238. 

1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia 

BDO, w tym rejestru. 

3. Centralna i wojewódzkie bazy danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy, o 

której mowa w art. 252, oraz baza danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do czasu utworzenia BDO są prowadzone 

na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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[4. Dane zawarte w centralnej i wojewódzkich bazach danych, o których mowa w art. 37 ust. 

6 i 10 ustawy, o której mowa w art. 252, w bazie danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz w bazie danych, o 

której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, przenosi się do BDO w terminie nie dłuższym niż rok od 

dnia utworzenia BDO.] 

5. Do czasu utworzenia BDO marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska kopie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, o których mowa w art. 8 ust. 5. 

6. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów odpowiednio marszałek województwa lub starosta przekazuje wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 

właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

7. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi województwa, 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania 

odpadów. 

8. Do czasu utworzenia BDO Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej sporządza i przekazuje zbiorczą informację, o której mowa w art. 

400k ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 207, zgodnie z przepisami dotychczasowymi. 

9. Do czasu utworzenia BDO stosuje się art. 24 ustawy, o której mowa w art. 209. 

10. Przepisy art. 33 ust. 4 i art. 72 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 214 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 219 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia utworzenia BDO. 

 

Art. 251. 

1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 1000 tys. zł; 

[2)   2017 r. - 1053 tys. zł; 

3)   2018 r. - 1080 tys. zł; 

4)   2019 r. - 1107 tys. zł; 
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5)   2020 r. - 1135 tys. zł; 

6)   2021 r. - 1163 tys. zł; 

7)   2022 r. - 1192 tys. zł; 

8)   2023 r. - 1222 tys. zł; 

9)   2024 r. - 1252 tys. zł; 

10)  2025 r. - 1283 tys. zł.] 

<2) 2017 r. – 636,5 tys. zł; 

3) 2018 r. – 1080 tys. zł; 

4) 2019 r. – 3436,5 tys. zł; 

5) 2020 r. – 2211 tys. zł; 

6) 2021 r. – 2079 tys. zł; 

7) 2022 r. – 2079 tys. zł; 

8) 2023 r. – 2079 tys. zł; 

9) 2024 r. – 2079 tys. zł; 

10) 2025 r. – 2079 tys. zł.> 

2. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 0 zł; 

2)   2017 r. - 0 zł; 

[3)   2018 r. - 3115 tys. zł; 

4)   2019 r. - 3115 tys. zł; 

5)   2020 r. - 3115 tys. zł; 

6)   2021 r. - 3115 tys. zł; 

7)   2022 r. - 3115 tys. zł; 

8)   2023 r. - 3115 tys. zł; 

9)   2024 r. - 3115 tys. zł; 

10)  2025 r. - 3115 tys. zł.] 

<3) 2018 r. – 0 zł; 

4) 2019 r. – 2219 tys. zł; 

5) 2020 r. – 2219 tys. zł; 

6) 2021 r. – 2219 tys. zł; 

7) 2022 r. – 2219 tys. zł; 

8) 2023 r. – 2219 tys. zł; 



- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9) 2024 r. – 2219 tys. zł; 

10) 2025 r. – 2219 tys. zł.> 

3. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie 

niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 5500 tys. zł; 

[2)   2017 r. - 3000 tys. zł; 

3)   2018 r. - 1000 tys. zł; 

4)   2019 r. - 500 tys. zł; 

5)   2020 r. - 0 zł; 

6)   2021 r. - 0 zł; 

7)   2022 r. - 2000 tys. zł; 

8)   2023 r. - 0 zł; 

9)   2024 r. - 0 zł; 

10)  2025 r. - 0 zł.] 

<2) 2017 r. – 0 zł; 

3) 2018 r. – 3250 tys. zł; 

4) 2019 r. – 6962 tys. zł; 

5) 2020 r. – 600 tys. zł; 

6) 2021 r. – 901 tys. zł; 

7) 2022 r. – 901 tys. zł; 

8) 2023 r. – 901 tys. zł; 

9) 2024 r. – 300 tys. zł; 

10) 2025 r. – 300 tys. zł.> 

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące 

polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO. 

5. Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na: 

1)   ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia lub wdrażania 

BDO; 

2)   wstrzymaniu w danym roku serwisowania (konserwacji) BDO. 

6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości 

realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej 
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oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego 

ich przechowywania. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące. 

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 1 

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU 

R1    Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
(
*

)
 

R2    Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 

R3    Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
(
**

)
 

R4    Recykling lub odzysk metali i związków metali 

R5    Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
(
***

)
 

R6    Regeneracja kwasów lub zasad 

R7    Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 

R8    Odzysk składników z katalizatorów 

R9    Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów 

R10   Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu 

środowiska 

R11   Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1-R10 

R12   Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w 

pozycji R1-R11
(
****

)
 

R13   Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w 

pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 

(
*

)     
Pozycja obejmuje również obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie 

do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność 

energetyczna jest równa lub większa niż: 

-   0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi 

przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r., 

-   0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., 

przy zastosowaniu następującego wzoru: 
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Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)), 

gdzie: 

Ep    - oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. 

Oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej 

wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok), 

Ef    - oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania paliw 

biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok), 

Ew    - oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy 

zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok), 

Ei    - oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef (GJ/rok), 

0,97  - jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i 

promieniowanie. 

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 

dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

(**)    Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako 

odczynników chemicznych. 

(***)   Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling 

nieorganicznych materiałów budowlanych. 

(****)  Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne 

poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, 

zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, 

separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z 

procesów wymienionych w poz. R1-R11.] 

 

 

<Załącznik do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

(poz. …) 

 

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU 

R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
(*)

 

R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników 
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R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania)
(**)

 

R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali 

R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
(***)

 

R6 Regeneracja kwasów lub zasad 

R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 

R8 Odzysk składników z katalizatorów 

R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów 

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 

stanu środowiska 

R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1–R10 

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1–R11
(****) 

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 

w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 

(*)
 Pozycja obejmuje również spalarnie odpadów przeznaczone do przetwarzania 

stałych komunalnych odpadów, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest 

równa lub większa niż: 

– 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi 

przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r., 

– 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)), 

gdzie: 

Ep – oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna; 

oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii 

cieplnej wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok), 

Ef – oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania 

paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok), 

Ew – oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej 

przy zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok), 
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Ei – oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef 

(GJ/rok), 

0,97 – jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i 

promieniowanie. 

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 

dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów. 

Wynik wzoru na efektywność energetyczną mnoży się przez współczynnik korekcyjny 

związany z klimatem (CCF), jak pokazano poniżej: 

1) CCF dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie z 

prawodawstwem unijnym obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.: 

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350 

CCF = 1,25, jeżeli HDD ≤ 2 150 

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kiedy 2 150 < HDD < 3 350 

2) CCF dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 sierpnia 2015 r., oraz dla 

instalacji, o których mowa w pkt 1, po dniu 31 grudnia 2029 r.: 

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350 

CCF = 1,12, jeżeli HDD ≤ 2 150 

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kiedy 2 150 < HDD < 3 350 

(Uzyskaną wartość CCF zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku). 

Za wartość HDD (stopniodni grzania) uznaje się średnią wartości rocznych HDD dla 

lokalizacji obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za 

który oblicza się CCF. Aby obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą 

metodę ustanowioną przez Eurostat: HDD wynosi (18°C - Tm) × d, jeżeli Tm nie 

przekracza 15°C (wartość progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm wynosi 

powyżej 15°C, przy czym Tm jest to średnia (Tmin + Tmax)/2 temperatura 

zewnętrzna z okresu d dni. Obliczenia należy wykonywać codziennie (d = 1), 

sumując wyniki do roku. 

(**)
 Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników 

jako odczynników chemicznych. 

(***) 
Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling 

nieorganicznych materiałów budowlanych. 

(****) 
Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne 

poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, 
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kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, 

przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem 

któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11.> 

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄCE, ŻE ODPADY SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 

H1      "wybuchowe": substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub 

które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen, 

H2      "utleniające": substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi substancjami, w 

szczególności z substancjami łatwopalnymi, wykazują silne reakcje egzotermiczne, 

H3-A    "wysoce łatwopalne": 

-   substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C (w tym skrajnie 

łatwopalne ciecze) lub 

-   substancje i preparaty, które mogą się rozgrzać, a następnie zapalić pod wpływem 

kontaktu z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez doprowadzenia energii, lub 

-   substancje i preparaty stałe, które mogą z łatwością zapalić się po krótkim kontakcie ze 

źródłem zapłonu i które palą się nadal lub ulegają zniszczeniu po usunięciu źródła 

zapłonu, lub 

-   substancje i preparaty gazowe, łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem, lub 

-   substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą wysoce 

łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach, 

H3-B    "łatwopalne": substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu równej lub 

wyższej niż 21°C i niższej niż lub równej 55°C, 

H4      "drażniące": substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku 

bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną 

śluzową mogą wywołać stan zapalny, 

H5      "szkodliwe": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 

wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia, 

H6      "toksyczne": substancje i preparaty (w tym substancje i preparaty bardzo toksyczne), 

które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować 

poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet śmierć, 
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H7      "rakotwórcze": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 

wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego 

występowania, 

H8      "żrące": substancje i preparaty, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą 

spowodować ich zniszczenie, 

H9      "zakaźne": substancje i preparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o 

których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że 

wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów, 

H10     "działające szkodliwie na rozrodczość": substancje i preparaty, które w przypadku ich 

wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać niedziedziczne wrodzone 

deformacje lub zwiększyć częstotliwość ich występowania, 

H11     "mutagenne": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 

wniknięcia przez skórę mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne lub zwiększyć 

częstotliwość ich występowania, 

H12     odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub 

bardzo toksyczne gazy, 

H13
(
*

)  
"uczulające": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania lub wniknięcia 

przez skórę, są w stanie wywołać reakcję nadwrażliwości, tak że w wyniku dalszego 

narażenia na kontakt z tą substancją lub preparatem pojawiają się charakterystyczne 

skutki negatywne, 

H14     "ekotoksyczne": odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub 

opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska, 

H15    odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób 

wydzielić inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech 

wymienionych powyżej. 

Uwagi 

1. Przypisania właściwości niebezpiecznych: "toksyczne" (i "bardzo toksyczne"), "szkodliwe", 

"żrące", "drażniące", "rakotwórcze", "działające szkodliwie na rozrodczość", 

"mutagenne" i "ekotoksyczne" dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w 

załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się 

do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 

z 16.08.1967, str. 1). 
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2. W odpowiednich przypadkach mają zastosowanie wartości dopuszczalne wyszczególnione 

w załącznikach II i III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE z dnia 

31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i 

etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1). 

Metody badawcze 

Metody, które należy stosować, są opisane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z 

dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 

z 31.05.2008, str. 1) i w innych odnośnych notach CEN. 

(
*

)  
O ile dostępne są metody badawcze.] 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) 

 

Art. 9n. 

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

sporządzania półrocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 

1)   poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli 

nieruchomości; 

2)   pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych; 

3)   odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi; 
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4)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku. 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o 

osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za 

dany rok. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli 

nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania 

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł 

umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli 

nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach 

zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres 

nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa 

obowiązywała. 

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej 

gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

sprawozdanie zerowe. 

<7. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami.> 

Art. 9na. 

1. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem 

gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 

1)   poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 
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2)   pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez 

podmiot odpadów komunalnych; 

3)   odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 

4)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 

<4. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1289) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   po art. 9na dodaje się art. 9nb w brzmieniu: 

"Art. 9nb. 1. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o 

którym mowa w art. 9na ust. 1, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 

1)   poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 

zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

2)   odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.";] 

<1) po art. 9na dodaje się art. 9nb w brzmieniu: 
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„Art. 9nb. 1. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, 

o którym mowa w art. 9na ust. 1, jest obowiązany do sporządzania rocznych 

sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 

1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do 

których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

2) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych. 

4. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami.”;> 

2)   w art. 9p w ust. 1 po wyrazach "art. 9na ust. 1" dodaje się wyrazy  

", art. 9nb ust. 1"; 

3)   art. 9t otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9o ust. 1, 

art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz 

koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i 

porządku w gminach."; 

4)   w art. 9ta we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "art. 9na ust. 1, " dodaje się 

wyrazy 

"art. 9nb ust. 1,"; 

5)  po art. 9xa dodaje się art. 9xaa w brzmieniu: 

"Art. 9xaa. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o 

którym mowa w art. 9na ust. 1, który przekazuje: 
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1)   nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w 

przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

2)   po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni."; 

6)  w art. 9zb po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 

"1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania 

odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła."; 

7)   w art. 9zc w ust. 1 i 2 po wyrazach "art. 9xa pkt 2, " dodaje się wyrazy  

"art. 9xaa pkt 1,"; 

8)   w art. 9zd w ust. 2 po wyrazach "art. 9xa" dodaje się wyrazy 

", art. 9xaa". 

 

 

 


