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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 13 czerwca 2019 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1198) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) 

 

Art. 49. 

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej "rejestrem". 

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. 

[3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym 

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.] 

<3. Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.> 

4. Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5, 

dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności. 

5. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 

60). 

6. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami. 

7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem: 

1)   [warunkach] <warunków> umowy, jaką wprowadzający sprzęt w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), zwany dalej "wprowadzającym 

sprzęt", albo autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, 
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zwany dalej "autoryzowanym przedstawicielem", zawarł z organizacją odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2)   dokumentów, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 6; 

3)    rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

[.] <;> 

<4) numeru PESEL; 

5) adresu e-mail.> 

8. Rejestr zawiera linki do rejestrów prowadzonych w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ułatwienia rejestracji w nich. 

 

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 2018 r. 

poz. 1932): 

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 2018 r. poz. 578 i 1479): 

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, 
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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 

2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479): 

a)  wprowadzających baterie lub akumulatory, 

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)   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. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) - 

organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a 

także 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, 
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f)  wprowadzających produkty w opakowaniach [.] <;> 

<7) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i …): 

a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych 

samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, 

b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.> 

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. 

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. 

6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa 

wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w 

tym przepisie. 

Art. 51. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu: 

1)   posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, 

2)   posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

3)   posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów, 

4)   podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, 

5)   podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze[,] 
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[6)   podmiotu, który uzyskał wpis 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 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629)] 

-   jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2. 

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru: 

1)   osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami 

wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

2)   podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 

3)   podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci 

zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach 

przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy 

zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i 

instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 

4)   transportujący wytworzone przez siebie odpady[.] <;> 

<5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków 

rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.> 

 

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;] 

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

e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również 
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kod pocztowy, miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu 

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)    (uchylony); 

<3a) numer PESEL – w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi 

nieobowiązanymi do posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP);> 

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,] 

<– nazwę i numer rejestrowy 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, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu <w odniesieniu do 

poszczególnych rodzajów odpadów>, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 
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–  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, 

<– informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do 

odzysku wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia 

służących do odzysku,> 

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, <oraz datę, do której dane stacje lub punkty 

funkcjonowały w tej sieci, w przypadku zaprzestania ich funkcjonowania,> 

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

sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  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] <kopię zaświadczenia wydanego> przez bank 

prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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: 

[–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów,] 

<– informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,> 

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

przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego 

podmiotu, 

<– informację o marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, o ile posiada on 

taką informację,> 

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, 
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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, 

[–  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 stosowanym procesie odzysku, 

– informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do 

odzysku wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia 

służących do 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,] 
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<– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku 

i recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie, za pośrednictwem 

organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego, o 

której mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, 

– nazwę i numer rejestrowy organizacji odzysku opakowań, która przejęła 

obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile 

została zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań, 

– nazwę i numer rejestrowy organizacji samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy – w przypadku wprowadzających produkty 

w opakowaniach wielomateriałowych lub wprowadzających środki 

niebezpieczne w opakowaniach, którzy przystąpili do porozumienia, o którym 

mowa w art. 25 tej ustawy,> 

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, 

[f)   organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy 

- informację o zakresie zawartego przez tę organizację porozumienia z 

marszałkiem województwa;] 

<f) organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy – informację o zakresie i terminie realizacji zawartego przez tę 

organizację porozumienia z marszałkiem województwa;> 

<7b) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach w odniesieniu do podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości – nazwę gminy, powiatu i województwa, w których 

podmiot ten odbiera odpady komunalne;> 

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, 
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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)   prowadzącego zakład recyklingu statków: 

–  adres zakładu recyklingu statków, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  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] <miejscu wytwarzania> 

odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów albo pozwolenia zintegrowanego [.] <,> 

<g) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1 pkt 11: 

– adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– kod i nazwę rodzajów zbieranych odpadów komunalnych.> 

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; 

<2a) adres e-mail;> 

3)    (uchylony); 

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 
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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;] 

<5) informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w pkt 4: 

a) nazwę i adres instalacji lub nazwę i adres miejsca zbierania odpadów, 

b) informacje o rodzajach odpadów wytwarzanych, zbieranych lub 

przetwarzanych, 

c) informacje o dopuszczonej w decyzji mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, 

d) informacje o procesie odzysku lub procesie unieszkodliwiania;> 

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 [.] <;> 

<9) współrzędne geograficzne instalacji: 

a) składowisk odpadów, 

b) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

c) spalarni odpadów, 

d) współspalarni odpadów.> 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacją, o której mowa w 

[ust. 2 pkt 2] <,2a i 9> wzywa podmiot do przekazania tej informacji. 

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; 
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2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po 

stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku [w 

formie pisemnej]. 

[2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej.] 

<2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza 

elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 84.> 

<2a. Przedsiębiorca zagraniczny, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa w 

formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru wygenerowany za pośrednictwem strony 

internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84, opatrzony 

podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej.> 

3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293), do marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie ustanowił 

oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3a. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa 

wniosek o wpis do rejestru: 

1)    za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
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zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, do marszałka województwa właściwego ze względu na 

siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której mowa 

w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu 

pośredniczącego - jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. (uchylony). 

5. Wniosek o wpis do rejestru zawiera [w szczególności]: 

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

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 

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

kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, 

obejmujące informację o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub 

siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym,] 

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

e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również 

kod pocztowy, miejscowość, nazwa i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu 

oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go 

wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie 

zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą 

korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,> 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających 

baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został 

nadany, 

<2a) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji 

podmiotu,> 

3)    (uchylony), 

4)   imię i nazwisko <oraz adres e-mail> osoby wypełniającej formularz rejestrowy 
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-   oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresu 

działalności. 

6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów 

działalności, którą podmiot zamierza wykonywać. 

7. Do wniosku o wpis do rejestru, [składanego w formie pisemnej,] dołącza się: 

1)   w przypadku wszystkich podmiotów: 

a)  [uwierzytelnioną] kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca 

podlega obowiązkowi jej uiszczenia, 

b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub 

oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz 

oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze 

stanem faktycznym; 

2)    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

a)  [uwierzytelnioną] kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o ile została zawarta, 

b)   [dokument potwierdzający] <kopię dokumentu potwierdzającego> wniesienie 

zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile 

zabezpieczenie finansowe jest wymagane, 

c)  [ uwierzytelnioną] kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku 

autoryzowanego przedstawiciela; 

3)    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym – [zaświadczenie wydane ] <kopię zaświadczenia wydanego> przez 

bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 

zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie 

tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

4)   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
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o opłacie produktowej – [zaświadczenie wydane] <kopię zaświadczenia wydanego> 

przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej 

wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo 

oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

5)   w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą 

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 

6)    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi 

stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w 

postaci papierowej. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[9. Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 6, 

i udostępnia je na żądanie właściwych organów.] 

<9. Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 

7, oraz udostępnia na żądanie właściwych organów dokumenty, o których mowa w 

ust. 7 pkt 6.> 

Art. 55. 

1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

[2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, o którym mowa w ust. 1, 

oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.] 

<2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta 

drogą elektroniczną.> 

[Art. 56. 

Marszałek województwa: 

1)   wprowadza do rejestru wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2; 

2)   zabezpiecza przed utratą, przechowuje i przetwarza informacje wpisane do rejestru.] 
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<Art. 56. 

1. Marszałek województwa weryfikuje i zatwierdza: 

1) informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, zawarte we wniosku o wpis do 

rejestru; 

2) wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 2. 

2. Wpis do rejestru oraz zamieszczenie w rejestrze informacji, o których mowa w art. 52 

ust. 1 i 2, następuje z chwilą zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia 

z rejestru.> 

Art. 59. 

1. [Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa 

wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany:] 

<Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa 

wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza 

elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:> 

1)   informacji zawartych w rejestrze, 

2)   zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru 

-   w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 60. 

[1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do 

rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 

wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o 

wykreślenie z rejestru.] 

<1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu 

do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego 

zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa 

wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o 
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wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.> 

1a. W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do 

rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego 

producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z 

rejestru. 

2. Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji. 

3. Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio. 

[4. Marszałek województwa trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem 

informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz 

informacje, które uległy zmianie.] 

[Art. 61. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularza 

rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, kierując się 

potrzebą ujednolicenia wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania 

podmiotu podlegającego wpisaniu do rejestru.] 

 

Art. 65. 

1. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 

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

[2. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz 

wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony 

podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.] 

<3. Formularze rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreśleniu z rejestru złożone za 

pośrednictwem strony internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84 albo indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem. 

4. Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz 

wykreślenia z rejestru, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
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elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do wezwania do przekazania informacji w przypadku, o 

którym mowa w art. 52 ust. 3, gdy marszałek województwa nie posiada adresu e-

mail posiadacza odpadów.> 

Art. 66. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i 

jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów". 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie 

wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono 

odpowiedzialność za wytwarzane odpady. 

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów 

są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 

niebezpiecznych. 

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 

1)   wytwórców: 

a)  odpadów komunalnych, 

b)  odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały 

przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy 

prowadzącego punkt zbierania pojazdów[;] <,> 

<c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych 

poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 

1;> 

2)   osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które 

wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

3)   podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1; 

4)   rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 5. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w 

przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów. 
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Art. 67. 

1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: 

1)   w przypadku posiadaczy odpadów: 

a)  karty przekazania odpadów, 

b)  karty ewidencji odpadów, 

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. 

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: 

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

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. 

[4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje: 

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.] 

<4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera dodatkowo: 
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1) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy 

posiadacza odpadów, który przekazuje odpad; 

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy 

posiadacza odpadów, który przejmuje odpad; 

3)  informację o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży odpadów 

lub pośredniczenia w ich obrocie.> 

5. Ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 

poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. 

 

[Art. 68. 

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

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

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. 70. 

1. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów 

odrębnie, z tym że: 

1)   dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 

96 ust. 1 - wytwórca tych osadów prowadzi kartę ewidencji komunalnych osadów 

ściekowych; 

2)   dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przedsiębiorca prowadzący 

zakład przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzi kartę ewidencji zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego; 

3)   dla pojazdów wycofanych z eksploatacji - przedsiębiorca prowadzący stację 

demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzi kartę 

ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
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2. Wpisów do kart ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się 

niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.] 

 

[Art. 72. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, 

o których mowa w art. 67 ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym sporządzono te dokumenty, z zastrzeżeniem art. 116. 

2. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na 

żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli. 

3. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów 

komunalnych, wytwarzania, przetwarzania odpadów albo miejsce zamieszkania lub 

siedzibę transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów, w drodze 

decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji 

odpadów, w przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 i art. 75, budzi 

wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia 

innych postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości.] 

 

<Art. 72. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich 

danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, o 

których mowa w art. 67 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji odpadów, z zastrzeżeniem art. 

116. 

2. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów i wszelkich 

danych, o których mowa w ust. 1, na żądanie organów uprawnionych do 

przeprowadzania kontroli. 

3. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów 

komunalnych, wytwarzania, przetwarzania odpadów albo miejsce zamieszkania lub 

siedzibę transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów, w 

drodze decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów i 

wszelkich danych, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dokumenty ewidencji 

odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1, budzą wątpliwości co do prawidłowości 
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sporządzenia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu 

ochrony środowiska należących do jego właściwości.> 

 

Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi sporządzają: 

1)    wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

2)    wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

3)    wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej; 

4)   wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5)    wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; 

6)   wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2. [Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:] 

<Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:> 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

d)   (uchylona); 

[2)   w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 
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–  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)   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; 

h)   toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub 

składników stosowanych do produkcji opakowań;] 

<2) w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a) masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według 

rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym o: 

– opakowaniach jednorazowego użytku, 

– opakowaniach wielokrotnego użytku, 

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

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

– toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub 

składników stosowanych do produkcji opakowań, 
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b) liczbie wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy z tworzywa 

sztucznego, 

c) masie opakowań, w tym opakowań środków niebezpiecznych, w których 

zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich 

rodzaje, 

d) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, w tym 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków niebezpiecznych, 

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, 

e) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w 

tym odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków 

niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

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

poszczególne rodzaje opakowań, w tym opakowań środków niebezpiecznych – 

w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, 

g) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z 

jakich zostały wykonane, z podziałem na opakowania jednorazowego użytku 

oraz opakowania wielokrotnego użytku – w przypadku przedsiębiorcy, który 

eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub 

produktów w opakowaniach, 

h) przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz 

ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości 

należnych środków, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

oraz o wysokości środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne 

kampanie edukacyjne;> 

3)    w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku 

rodzaje produktów, informacje o: 

a)  masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 

b)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 
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c)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 

d)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych 

produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy - w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

4)    w zakresie pojazdów informacje o: 

a)  liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku, 

b)  liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało 

kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, 

c)  wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów; 

5)    w zakresie sprzętu oraz zużytego sprzętu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a)   informacje o: 

[–  masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, 

–  masie zużytego sprzętu zebranego, masie zużytego sprzętu poddanego demontażowi 

oraz masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, 

innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, 

–  masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w 

celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz 

unieszkodliwianiu, 

–  osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie 

odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego 

sprzętu,] 

<– masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, 

z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, oraz na sprzęt przeznaczony dla 

gospodarstw domowych i na sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw 

domowych, 

– masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych 

oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu 

przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu 

przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze 

zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, 

z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, 
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– masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium 

kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom 

odzysku, oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na odpady wywiezione na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w 

rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym oraz na terytorium państwa niebędącego tym 

państwem członkowskim, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem 

paneli fotowoltaicznych, 

– osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, 

poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu, 

z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,> 

–  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych 

grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego 

poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, 

[b)   wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt 

lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, o której mowa w art. 23 ust. 

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

elektronicznym, zawierający: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,] 

<wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi została zawarta 

umowa, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez wprowadzającego 

sprzęt lub organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

za pośrednictwem której autoryzowany przedstawiciel lub wprowadzający 

sprzęt realizuje obowiązki wynikające z tej ustawy, zawierający: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania, z 

którym została zawarta umowa, oraz adres zamieszkania lub siedziby,> 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

–  adresy zakładów przetwarzania, 

–  numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego 

zakład przetwarzania zużyty sprzęt, 
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–  informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 

–  wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, 

[c)   informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości 

należnych środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;] 

<c) informacje o sposobie przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 

ze wskazaniem, czy obowiązek ten był zrealizowany samodzielnie, czy za 

pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

przy czym w przypadku wprowadzającego sprzęt przeprowadzającego 

publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie informacje o wysokości: 

– środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o 

których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

– osiągniętego przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego na terytorium kraju w poprzednim roku 

kalendarzowym;> 

6)   w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów: 

a)   informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, 

b)   wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z 

których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą 

umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach, zawierający: 

–  numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 

–  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

–  informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, 
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[c)   informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie 

edukacyjne oraz o sposobie wykorzystania tych środków,] 

<c) informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz 

ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości 

należnych środków, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,> 

d)  w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: 

–  informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, 

–  informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, 

–   wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych 

akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł 

umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte 

akumulatory przenośne. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzającego sprzęt, o którym 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie, 

trzecie i czwarte, oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. 

b. 

Art. 74. 

1. W przypadku gdy: 

1)   obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, 

2)    obowiązki wprowadzającego sprzęt określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

3)   obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
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- wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków 

sporządza ta organizacja. 

1a. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 

ust. 1, sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym; do sprawozdania dołącza się wykaz wprowadzających sprzęt, o którym w 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

1b. W przypadku gdy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub 

wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki 

określone w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 

25 ust. 1 tej ustawy, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie 

realizacji tych obowiązków sporządza organizacja samorządu gospodarczego 

reprezentująca tych wprowadzających. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 73 ust. 

2 pkt 1, a także informacje określone w: 

[1)   art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. a-f - w przypadku organizacji odzysku opakowań, o której 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi;] 

<1) art. 73 ust. 2 pkt 2 – w przypadku organizacji odzysku opakowań, o której mowa 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi;> 

2)   art. 73 ust. 2 pkt 3 - w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z 

dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 

3)    art. 73 ust. 2 pkt 5 oraz wykaz przedsiębiorców, w odniesieniu do których organizacja 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywała obowiązki określone w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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3. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 

opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji 

albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od 

którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego 

do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 

likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań. 

3a. 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;] 

<2) informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań 

publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków 

przeznaczonych na ten cel oraz o wysokości środków, które organizacja odzysku 

opakowań powinna przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne;> 

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)   (uchylona), 

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. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedkłada 

sprawozdanie obejmujące informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 5, oddzielnie 

dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których 

wykonywała obowiązki określone w tej ustawie. 

7. Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, do rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza wykaz 

przedsiębiorców, w imieniu których działa. 

 

Art. 74a. 

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest obowiązana do 

sporządzania rocznego sprawozdania o: 

1)   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; 

[2)   masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, poddanego 

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

elektrycznym i elektronicznym, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz 

unieszkodliwianiu;] 

<2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z 

innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego 

w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do 

ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy 

sprzętu;> 

3)   osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia 

i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

[4)   przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel, o których mowa w art. 62 

ust. 2 albo 3 tej ustawy;] 
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<4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz 

ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości 

należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto, o których 

mowa w art. 62 ust. 2 albo 3 tej ustawy.> 

 

Art. 75. 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 

1)   wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2)   prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a)  zbierania odpadów, 

b)  przetwarzania odpadów 

-   obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3)   podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze 

składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na 

wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

2. [Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:] 

<Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:> 

1)   dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

d)   (uchylona); 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 - informacje o: 

a)  masie i rodzajach odpadów, 

b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, 

[c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile 

podmiot przetwarza odpady,] 

<c) instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym 

dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, 

takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy 

na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady,> 
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d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 - w przypadku posiadacza odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 

tych odpadów; 

[3)   w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 - informacje o: 

a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do 

stosowania, 

b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 

c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, 

d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego 

zamieszkania lub siedziby, 

e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych;] 

<3) w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, 

o których mowa w art. 96 ust. 1 – informacje o: 

a) adresie oczyszczalni ścieków, 

b) rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych, 

c) masie i suchej masie komunalnych osadów ściekowych, 

d) składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 

e) władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 

ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu 

jego zamieszkania lub siedziby, 

f) miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

g) celu stosowania komunalnych osadów ściekowych;> 

4)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji - informacje o: 

a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, 

b)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia 
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przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 

c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do 

unieszkodliwiania, 

d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z 

podaniem firmy, siedziby i adresu, 

e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem 

firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu, 

f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, 

g)   wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i 

recyklingu; 

5)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 

informacje o: 

a)   wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

b)   masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz 

unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 

[6) w przypadku zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego 

do prowadzącego zakład przetwarzania, 

b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;] 

<6) w przypadku zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – informacje o: 

a) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych 

oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy 

grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, 

b) masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład 

przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem 

paneli fotowoltaicznych;> 
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7)    w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  adresie zakładu przetwarzania, 

[b)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez 

prowadzącego zakład przetwarzania wraz z podaniem numeru i nazwy grupy 

sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, 

c)  kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych 

prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów 

odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i 

masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego 

użycia wraz z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania, 

d)  kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z 

terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom 

odzysku lub unieszkodliwianiu;] 

<b) masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez 

prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy 

sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten 

zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania, 

c) kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, 

przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż 

recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego 

sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu 

zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy 

sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, 

d) kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

wywiezionych z terytorium kraju w podziale na inne niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskie w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 

państwa niebędące tymi państwami członkowskimi, w celu poddania 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, 

z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli 

fotowoltaicznych;> 
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8)    w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

- informacje o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych 

oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom 

odzysku wraz z podaniem typu procesu; 

9)    w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych 

lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą 

umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii 

przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który 

ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 

10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów - informacje o: 

a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, 

b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

c)  osiągniętych poziomach recyklingu, 

d)   osiągniętych poziomach wydajności recyklingu. 

 

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: 

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; 
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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 za pośrednictwem 

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

<2. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 

74a i art. 75, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.> 

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. 

<6. Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają 

opatrzenia ich podpisem.> 

Art. 77. 

1. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których 

mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 

września następnego roku, z tym że w zakresie sprawozdania, o którym mowa w art. 73 

ust. 2 pkt 6 oraz art. 75 ust. 2 pkt 9 i 10 - w terminie do dnia 15 kwietnia następnego roku. 

2. [Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że informacje zawarte w 

sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na 

piśmie do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 

dni od dnia otrzymania wezwania.] <Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, 

wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, 

marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i 
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opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając 

termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.> 

Przepis art. 76 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym 

mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania 

sprawozdania. 

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; 

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 
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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 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 
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(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). 

<7. W celu dokonywania czynności w BDO gromadzi się w niej również informacje: 

imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres e-mail osoby fizycznej, która jest 

użytkownikiem BDO upoważnionym przez podmiot, niezbędne do dokonywania tych 

czynności.> 

Art. 80. 

1. Marszałek województwa: 

1)   prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr; 

[2)   zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane i informacje 

gromadzone w BDO;] 

<2) przetwarza dane i informacje gromadzone w BDO;> 

3)    zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, 

które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

1a. 
(4)

 Marszałek województwa w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO 

przetwarza dane osobowe i jest administratorem tych danych. 

[1b. 
(5)

 Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się: 

1)   w przypadku ewidencji odpadów - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów; 

2)   w przypadku pozostałych danych - przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.] 

<1b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się: 

1) w przypadku dokumentów ewidencji odpadów – przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty; 

2) w przypadku dokumentów innych niż dokumenty ewidencji odpadów – przez 100 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te 

dokumenty.> 

1c. 
(6)

 Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co 

najmniej na: 

1)   dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 
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2)   pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

2. Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, o których mowa w art. 79 

ust. 2, na podstawie: 

1)    rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75; 

2)   decyzji, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 8 i 9; 

3)   odrębnych przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO. 

3. Marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w zakresie 

gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 ust. 2. 

4. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz innych 

decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego marszałka 

województwa - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna - kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne - w celu umieszczenia ich w BDO. 

5. Właściwym marszałkiem województwa, o którym mowa w ust. 4, jest marszałek tego 

województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, który wydał 

decyzję w I instancji. 

[Art. 81. 

1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez 

niego podmiot. 

1a. 
(7)

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest minister 

właściwy do spraw środowiska. 

2. Podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka sektora finansów publicznych. 

3. Administrator koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 ust. 1. 

4. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska.] 

 

<Art. 81. 

1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w BDO jest minister właściwy 

do spraw środowiska. Przepisy art. 80 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio. 
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3. Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć innemu podmiotowi 

administrowanie BDO w całości lub w określonym zakresie. 

4. Podmiotem, o którym mowa w ust. 3, jest jednostka sektora finansów publicznych lub 

jednostka podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

5. Administrator BDO koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 ust. 1. 

6. Administrator BDO trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem 

informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz 

informacje, które uległy zmianie. 

7. Administrator BDO zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane 

i informacje gromadzone w BDO. 

8. Administrator BDO wykonuje obowiązki organu właściwego do określenia wzorów 

dokumentów elektronicznych i przekazuje je w celu umieszczenia w centralnym 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, w tym zamieszcza na stronie 

internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 formularz, o 

którym mowa w art. 53 ust. 2, oraz w BDO formularze, o których mowa w art. 59 

ust. 1 i art. 60 ust. 1. 

9. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska lub ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.> 

 

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)   minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, 

7)   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony 

środowiska, 

8)   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych, 
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9)    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

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 <,> 

<19) Policja, 

20) Inspekcja Transportu Drogowego, 

21) organy nadzoru górniczego> 

-   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. 

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

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

<Art. 84a. 

Do doręczeń pism dokonywanych za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO 

stosuje się odpowiednio art. 46 § 3–8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, z tym że urzędowe poświadczenia odbioru pism w 

BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem.> 

 

Art. 180. 

1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w 

sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny. 
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<3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez 

określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, 

o których mowa w art. 72 ust. 1.> 

Art. 194. 

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 

1)   zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o 

której mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi 

odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego 

stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla 

odpadów niebezpiecznych; 

2)   mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie 

substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew 

warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2; 

3)   zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2; 

4)    nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w 

art. 48a ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości 

zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8. 

5)   prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez 

wymaganego wpisu do rejestru; 

5a)   nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z 

prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63; 

6)   dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o 

którym mowa w art. 93; 

7)   rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami 

lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3; 

8)   wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i 

art. 144. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata 

podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 
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3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej 

niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

4. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów lub przetwarzanie 

odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie mniej 

niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

5. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie odpadami niezgodnie z 

posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie mniej niż 1000 zł i 

nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

6. Wysokość kary, o której mowa w ust. 4, oblicza się, uwzględniając ilość i właściwości 

odpadów, w sposób określony w załączniku nr 6 do ustawy. 

<6a. W przypadku braku możliwości obliczenia wysokości administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 4, w sposób określony w załączniku nr 6 do ustawy, 

wysokość tej kary oblicza się, uwzględniając przesłanki określone w art. 199.> 

7. Wysokość kary, o której mowa w ust. 5, oblicza się, uwzględniając w szczególności ilość i 

właściwości odpadów, możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska oraz 

okoliczności naruszenia przepisów ustawy 

 

Art. 251. 

1. W latach [2016-2025] <2016–2028> maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący 

skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 1000 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.] 

<4) 2019 r. – 14 624 tys. zł; 

5) 2020 r. – 9854 tys. zł; 

6) 2021 r. – 3706 tys. zł; 
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7) 2022 r. – 3100 tys. zł; 

8) 2023 r. – 2360 tys. zł; 

9) 2024 r. – 2360 tys. zł; 

10) 2025 r. – 2360 tys. zł;> 

<11) 2026 r. – 2360 tys. zł; 

12) 2027 r. – 2360 tys. zł; 

13) 2028 r. – 2360 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. - 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; 

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. - 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. 
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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.] 

<5. Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na ograniczeniu lub wstrzymaniu 

rozbudowy systemu BDO w danym roku budżetowym.> 

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

realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej 

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. 

 

 

 

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

2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

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; 
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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; 

4)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku.] 

<1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 

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

terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 

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

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 5, numer rejestrowy, o którym 

mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

2) informacje o miejscu prowadzenia działalności; 

3) informacje o masie: 

a) poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze 

wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane, 

b) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego 

przekształcania, 

c) odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu, 

d) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących 

odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu i innych procesów odzysku.> 
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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.] 

<6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym roku 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: 
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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; 

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.] 

<3. Sprawozdanie zawiera: 

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

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

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

2) informacje o miejscu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

3) informacje o masie: 

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których 

zostały one przekazane, 

b) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstałych z zebranych 

odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, 

c) odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu, 

d) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących 

odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu i innych procesów odzysku.”; 

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

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
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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.] 

<1. Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w 

art. 9na ust. 1, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego 

odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, 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.] 

<3. Sprawozdanie zawiera: 

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

zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

2) informacje o miejscu prowadzenia działalności; 

3) informacje o masie: 

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i 

adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne, 

b) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do 

recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.> 

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

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
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Art. 9o. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych 

sprawozdań. 

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

terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 

[3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy; 

2)   informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem 

stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe; 

3)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.] 

<3. Sprawozdanie zawiera: 

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

prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia 

na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej 

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

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie; 

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: 

a) bytowych, 

b) przemysłowych; 

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych: 

a) bytowych, 

b) przemysłowych 

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały 

przekazane odebrane nieczystości ciekłe; 

5)  wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych 

z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, 

jeżeli występuje taka różnica; 

6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe; 

7) datę sporządzenia sprawozdania; 
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8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby 

upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.> 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz 

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

wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela 

nieruchomości, a także adres nieruchomości. 

 

Art. 9p. 

[1. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n ust. 1, 

art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1 lub art. 9o ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może 

zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania 

odpadów komunalnych, prowadzącego instalację przewidzianą do zastępczej obsługi 

regionu lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na 

potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.] 

<1. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n 

ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9o ust. 1 i art. 9oa ust. 1, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, podmiot zbierający odpady komunalne, podmiot 

prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, prowadzącego regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzącego instalację przewidzianą do 

zastępczej obsługi regionu oraz prowadzącego inną instalację do przetwarzania 

odpadów komunalnych do udostępniania dokumentów i wszelkich danych, na 



- 57 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, oraz dokumentów 

potwierdzających przetworzenie odpadów.> 

2. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub 

poprawienia w terminie 14 dni. 

Art. 9q. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 

którego dotyczy. 

[3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy odpadów 

komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, oraz 

sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 

2)   informację o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane 

zebrane odpady komunalne; 

3)   informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z 

odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych; 

4)   informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

5)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.] 

<3. Sprawozdanie zawiera: 

1) nazwę gminy lub związku międzygminnego, który przejął zadania gminy, 

o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, rodzaj gminy i liczbę mieszkańców gminy lub związku 

międzygminnego; 
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2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych 

z terenu gminy oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy 

i adresu instalacji, do których zostały przekazane; 

3) informacje o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których 

zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania 

powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych; 

5) informacje o osiągniętych poziomach: 

a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 

b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, 

c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne.> 

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których 

mowa w art. 3b i art. 3c. 

5. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Art. 9s. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie 

do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

[3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa 

odpadów komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, 
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oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 

zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 

2)   informację o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

3)   informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z 

odebranych i zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych; 

4)   informacje o osiągniętych przez gminy z terenu województwa poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania; 

5)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.] 

<3. Sprawozdanie zawiera: 

1) nazwę województwa, rodzaj i liczbę gmin lub związków międzygminnych, które 

przejęły zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz liczbę mieszkańców 

województwa; 

2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 

wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane; 

3) informacje o działających na terenie województwa punktach selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych i podmiotach zbierających odpady komunalne, 

o których mowa w art. 9nb ust. 1; 

4) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekazanych do składowania 

powstałych z odebranych i zebranych z terenu województwa odpadów 

komunalnych; 

5) informacje o osiągniętych przez gminy lub związki międzygminne, które przejęły 

zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, z terenu województwa poziomach: 

a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 
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b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, 

c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne.> 

4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw 

środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

[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.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 

z późn. zm.) 

Art. 183c.  

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, 

obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie 

spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w 

operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej 

ustawy. 
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2. Właściwy organ występuje do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i przekazuje mu kopię niezbędnej 

dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 184 ust. 1, oraz operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. 

3. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, po przeprowadzeniu 

kontroli, wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Na postanowienie nie służy zażalenie. 

4. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o 

ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4c tej ustawy, właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

5. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) 

dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

[6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie 

stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających 

przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.] 

<6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.> 
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Art. 184. 

1. Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217, na wniosek 

prowadzącego instalację. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

1a)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu 

odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za 

eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku 

określonym w art. 183b; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 

5)   ocenę stanu technicznego instalacji; 

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności; 

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska; 

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w 

trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od 

normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 

10a)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment 

zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji; 

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach 

odbiegających od normalnych; 

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; 

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów 

było wymagane; 

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla 

instalacji; 
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15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na 

celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w 

okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin 

zakończenia tych działań; 

16)  
(51)

 proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów; 

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; 

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji; 

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w 

art. 191a; 

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

2a. Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o 

których mowa w ust. 2 pkt 11-15. 

2b. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 

1 pkt 4, zawiera dodatkowo: 

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile 

został nadany; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z 

uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania 

w ciągu roku; 

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5)   opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

6)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 
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2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek 

o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o: 

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło 

jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2)   numerze REGON prowadzącego instalację; 

3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla 

których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane 

standardy emisyjne; 

5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - 

dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 

grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2d. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1)   z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 

grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 

dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 

grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło 

służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, 
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2)   z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 

2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 

2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 

500 godzin w ciągu roku 

- do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu 

tego czasu użytkowania. 

2e. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa 

w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1)   decyzji w sprawie wydania i zmiany pozwolenia - przez okres, na jaki zostało wydane 

pozwolenie; 

2)   informacji lub dokumentów dotyczących: 

a)  wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b)  przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c)  rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d)  potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających 

emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych 

określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e)  czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o 

którym mowa w ust. 2d 

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą. 

2f. Decyzje, informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 2e, prowadzący instalację 

udostępnia organowi właściwemu do wydania pozwolenia na każde żądanie. 

2g. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy decyzji, 

informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2e, nie stosuje się art. 19 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. W takim przypadku organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania mu tych decyzji, informacji lub dokumentów. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w 

sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o 

których mowa w art. 143. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w 

obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną; 

2)   (uchylony); 

3)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

4)   (uchylony). 

[5)   
(52)

 operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);] 

<5) w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów – operat przeciwpożarowy 

spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach;> 

6)   
(53)

 postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

7)   
(54)

 zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

a)  za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b)  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub 

członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których 

mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 

305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

4a. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy 

dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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4b. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 

221. 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)    finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju; 

2)    (uchylony); 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. (uchylony). 

5. 
(93)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 



- 68 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

9)   
(94)

 działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

5a. 
(95)

 (uchylony). 
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6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 i 7a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12 i 13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi 

tych przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   (uchylony); 

2a)  wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

[3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach;] 

<3) administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, w tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie;> 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 
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9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

9b. 
(96)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub 

uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących 

zanieczyszczenie powietrza. 

10. 
(97)

 Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-5 i 8-9b, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. 
(98)

 Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9b mogą być zmniejszane za zgodą 

ministra właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do 

spraw środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których 

mowa w art. 14 ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii 

Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

11a. 
(99)

 Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161). 

12. 
(100)

 Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9b z przychodów 

Narodowego Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie 

pożyczek, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych 

lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
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własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529), a w przypadku 

zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 

301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1932)  

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   eksporcie produktów - rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

3)   imporcie produktów - rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na 

terytorium kraju; 

3a)  (uchylony); 

4)   Narodowym Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 
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5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

[7)   odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;] 

<7) odzysk – rozumie się przez to inny niż recykling proces odzysku;> 

7a)  (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   opłacie produktowej - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

9a)  posiadaczu odpadów - rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu przepisów 

o odpadach; 

9b)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), 

dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na 

potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju; 

9c)  produktach - rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów 

wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część 

składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów; 

10)  recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach; 

11)  regeneracji olejów odpadowych - rozumie się przez to regenerację w rozumieniu 

przepisów o odpadach; 

11a)  terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11b)  (uchylony); 

11c)  (uchylony); 

11d)  (uchylony); 

11e)  wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów - rozumie się przez to wywóz produktów z 

terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

11f)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów - rozumie się przez to przywóz produktów 

z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na 

terytorium kraju; 

11g)  (uchylony); 

12)  wojewódzkich funduszach - rozumie się przez to wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 
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12a)  wprowadzenie na rynek krajowy - rozumie się przez to wprowadzenie na terytorium 

kraju; 

13)  (uchylony). 

Art. 3. 

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów 

takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na 

terytorium kraju. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do 

ustawy. 

2a. (uchylony). 

2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju produkty 

wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 

2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co 

najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy. 

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym roku 

kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów 

powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym 

roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, 

a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał 

na rynek produktów - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym 

roku. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną 

zgodnie z art. 11. 

5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, w dniu 

ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju. 

6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium 

kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 

6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca 

wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia faktury potwierdzającej 

wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. 
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7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz. 

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

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, 

w poszczególnych latach do końca 2020 r., kierując się: 

1)   potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności; 

2)   działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki. 

9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy 

odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi dodaje się: 

1)   (uchylony); 

2)   masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju; 

3)   masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju 

olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju 

olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 

9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr 

1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 

1544, 1564 i 1592). 

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy 

olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych 

pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych 

do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem 

spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 

11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są 

częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub 

wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do 

masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które zostały 

wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 
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dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie 

dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę 

produktów. 

11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów 

powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju. 

11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę 

olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach <, zwanej dalej „BDO”>. 

11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do 

masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które przedsiębiorca 

w danym roku kalendarzowym wprowadził na terytorium kraju w drodze importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym samym roku kalendarzowym 

wywiózł z kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie 

dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę 

produktów. 

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju 

olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście 

uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli: 

1)   posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji; 

2)   posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska; 

3)   uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinien 

spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w 

kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście 

uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim: 

1)   potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych; 

2)   wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych; 

3)   spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach. 

 

Art. 11. 
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1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, 

obejmującej informacje o: 

1)   masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich 

rodzaje - w przypadku przedsiębiorcy; 

2)   wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz masie 

wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje - w przypadku organizacji. 

2. Informacje o: 

1)   masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 1, 

2)   masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku organizacji 

[- są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie 

recykling.] 

<– są ustalane na podstawie odpowiednio dokumentu potwierdzającego recykling 

albo dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.> 

[3. Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się na podstawie dokumentów 

potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub 

recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, 

przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu 

wniosku. 

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i 

odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest 

przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla 

przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza 

odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie 

dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub 

organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub 

organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling. 
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6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o 

których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji 

przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest 

obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla 

swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.] 

<3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządza się za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, są sporządzane przez prowadzącego odzysk lub 

recykling na wniosek złożony za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO przez 

przedsiębiorcę lub organizację, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, 

w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza 

odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu wniosek, o którym mowa 

w ust. 4, składa w ich imieniu posiadacz odpadów. 

6. Prowadzący odzysk lub recykling udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2, za 

pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przekazującemu odpady do odzysku 

lub recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie, o  którym mowa w ust. 

4.> 

<6a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają odpowiednio: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, przedsiębiorcy albo organizacji odzysku, dla których przeznaczony 

jest dokument; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, podmiotu prowadzącego odzysk albo recykling; 

3) informacje o masie odpadów przyjętych do odzysku lub recyklingu z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje, o numerze karty przekazania odpadów 

potwierdzającej ich przyjęcie, a także o sposobie ich odzysku lub recyklingu.> 

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

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów 
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potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz 

szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia 

tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1.] 

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu 

poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie 

dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej 

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów. 

8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi 

przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub 

recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone 

dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. 

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie 

dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych 

odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej 

przez tego przedsiębiorcę. 

[10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o 

której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, przez 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.] 

<10. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do przechowywania 

dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w 

ust. 8 i 8a, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.> 

 

[Art. 37a. 

Kto, prowadząc odzysk lub recykling: 

1)   odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling 

przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, 

lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub 

2)   nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie 

recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w 

terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6, 

podlega karze grzywny. 

Art. 37b. 



- 79 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu 

odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji, nie przekazuje 

wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling 

prowadzącemu odzysk lub recykling 

podlega karze grzywny.] 

<Art. 37a. 

Kto, wbrew przepisom art. 11, prowadząc odzysk lub recykling nie udostępnia 

dokumentu potwierdzającego recykling lub dokumentu potwierdzającego inne niż 

recykling procesy odzysku: 

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku albo nie udostępnia im dokumentu w 

terminie lub udostępnia im dokument zawierający informacje nierzetelne, lub 

2) marszałkowi województwa albo nie udostępnia mu dokumentu w terminie, 

podlega karze grzywny. 

Art. 37b. 

Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu 

odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji odzysku, 

nie składa wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling lub dokumentu 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku prowadzącemu odzysk lub 

recykling, podlega karze grzywny.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521) 

 

Art. 59. 

[1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa 

w art. 32 ust. 1, oraz ewidencji zaświadczeń, o których mowa w art. 59a ust. 1.] 

<1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych 
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wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której 

mowa w art. 32 ust. 1.> 

2. W przypadku wprowadzających baterie przenośne lub akumulatory przenośne, którzy 

przekazali realizację obowiązków wynikających z ustawy temu samemu podmiotowi, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1, w tym obowiązek podpisania umowy ze zbierającym 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczych 

informacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, 

sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej 

ustawie. 

4. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio masę 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od użytkowników 

końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 22 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i 

przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów. 

[5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przechowywania 

ewidencji, o których mowa w ust. 1, oraz zaświadczeń, o których mowa w art. 59a ust. 1, 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.] 

<5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do 

przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, którego dotyczy.> 

6. (uchylony). 

Art. 59a. 

1. [Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać 

wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi 

pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego 

roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach 

przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych zawierające:] 

<Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory sporządza zaświadczenie 

o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach 



- 81 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przenośnych, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „BDO”, zawierające:> 

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby zbierającego zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory; 

3)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) zbierającego zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, o ile został nadany; 

5)    (uchylony); 

6)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, o ile został nadany; 

7)    (uchylony); 

8)   rodzaj zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

9)   masę zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

10)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do zakładu 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

[11)  numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i zużytych 

akumulatorach.] 

[2. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory sporządza zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający 

baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, 

drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory.] 

<2. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory udostępnia zaświadczenie, 

o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, w 

terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 

wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, albo 
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podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, oraz marszałkowi 

województwa.> 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż 

jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek podpisania umowy 

ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość 

sporządzenia zbiorczego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmującego łącznie 

wszystkich wprowadzających baterie lub akumulatory, w imieniu których działa ten sam 

podmiot pośredniczący. 

4. Łączna masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów wskazana w zaświadczeniach, o 

których mowa w ust. 1, nie może być większa od masy zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów zebranych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 

 

[Art. 59b. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 59 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz 

jej zakres, 

2)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 59a ust. 1 

- kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia 

prowadzenia ewidencji.] 

Art. 64. 

1. [Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, w 

zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w art. 64a ust. 1, oraz ewidencji 

obejmującej informacje o:] 

<Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

w zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany 

do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o:> 

1)   rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów; 

2)   rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

3)   osiągniętych poziomach recyklingu; 

4)   osiągniętych poziomach wydajności recyklingu. 
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2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów w 

instalacjach i przy użyciu technologii spełniających wymogi określone dla najlepszych 

dostępnych technik zapewniających osiągnięcie co najmniej wymaganych poziomów 

wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1. 

3. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, w którym zastosowane technologie i instalacje nie 

zapewniają osiągnięcia poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 

1. 

4. Masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych przez prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ustala się na podstawie kart 

przekazania odpadu. 

5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w 

art. 75 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w 

trybie określonych w tej ustawie. 

[6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przechowywania ewidencji, o których mowa w ust. 1, oraz zaświadczeń, o 

których mowa w art. 64a ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczą.] 

<6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.> 

7. (uchylony). 

Art. 64a. 

1. [Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą 

umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do 

dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o 

przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach zawierające:] 
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<Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

sporządza zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych 

akumulatorach, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, zawierające:> 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie recyklingu, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany; 

6)    (uchylony); 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został 

nadany; 

8)    (uchylony); 

9)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile 

został nadany; 

10)   (uchylony); 

11)  rodzaj przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

12)  masę przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

13)  rodzaj przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

14)  masę przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

15)  oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem procesu określonego w załączniku nr 1 

do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

16)  oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem procesu określonego w załączniku 

nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
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17)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wyeksportowanych w celu 

poddania procesom recyklingu i unieszkodliwiania; 

18)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które stanowiły przedmiot 

wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania procesom recyklingu i 

unieszkodliwiania; 

19)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do recyklingu; 

20)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do 

unieszkodliwiania; 

21)  numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i 

zużytych akumulatorach; 

22)  roczne moce przerobowe zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. 

[2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza 

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy 

otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym 

ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci 

pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów.] 

<2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

udostępnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za 

poprzedni rok kalendarzowy, wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym 

ma zawartą umowę, albo podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą 

umowę, oraz marszałkowi województwa.> 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż 

jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek podpisania umowy 

z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 

1, obejmującego łącznie wszystkich wprowadzających baterie lub akumulatory, w imieniu 

których działa ten sam podmiot pośredniczący. 

4. Łączna masa przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wskazana w 

zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać rocznych mocy 
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przerobowych zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

określonych w decyzjach związanych z gospodarką odpadami. 

 

[Art. 64b. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 64 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz 

jej zakres, 

2)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 64a ust. 1 

- kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia 

prowadzenia ewidencji.] 

Art. 72. 

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przedkłada Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą 

informację o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, skontrolowanych w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o których mowa 

w ust. 1, oraz posiadanych informacji, w tym danych zawartych w [Bazie danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach] <BDO>, sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku, którego 

dotyczy, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz 

zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, w tym informacje na temat osiągniętych 

poziomów zbierania oraz recyklingu. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i 

wzór raportu, o którym mowa w ust. 2, kierując się koniecznością określenia danych w 

celu dokonania oceny funkcjonowania systemu gospodarki bateriami i akumulatorami 

oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. 

 

[Art. 92a. 

Kto, wbrew przepisom art. 59a, nie wydaje zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach i 

zużytych akumulatorach lub wydaje je nieterminowo, podlega karze grzywny.] 
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<Art. 92a. 

Kto, wbrew przepisom art. 59a, nie udostępnia zaświadczenia o zebranych zużytych 

bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych albo nie udostępnia 

zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje 

nierzetelne, podlega karze grzywny.> 

[Art. 95. 

Kto, wbrew przepisom art. 64, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji zaświadczeń oraz 

ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych 

baterii i zużytych akumulatorów, przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

osiągniętych poziomów recyklingu oraz osiągniętych poziomów wydajności recyklingu, lub 

prowadzi ewidencje nierzetelnie, podlega karze grzywny. 

 

Art. 95a. 

Kto, wbrew przepisom art. 64a, nie wydaje zaświadczenia o przetworzonych zużytych 

bateriach lub zużytych akumulatorach lub wydaje je nieterminowo, podlega karze grzywny.] 

 

<Art. 95. 

Kto, wbrew przepisom art. 64, nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej 

informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych 

poziomów recyklingu oraz osiągniętych poziomów wydajności recyklingu, lub prowadzi 

ewidencję nierzetelnie, podlega karze grzywny. 

 

Art. 95a. 

Kto, wbrew przepisom art. 64a, nie udostępnia zaświadczenia o przetworzonych 

zużytych bateriach i zużytych akumulatorach albo nie udostępnia zaświadczenia w 

terminie lub udostępnia zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne, podlega 

karze grzywny.> 
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USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) 

 

Art. 23. 

1. Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami ustala się w oparciu o 

ewidencję, o której mowa w art. 22 ust. 1. 

2. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi ewidencji, o 

której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje o masie opakowań, 

w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w 

razie ich braku - szacunkowo. 

3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling 

procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu 

odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. 

<3a. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządza się za pośrednictwem 

indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, zwanej dalej „BDO”.> 

[4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek 

złożony w postaci papierowej albo elektronicznej przez wprowadzającego produkty w 

opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.] 

<4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są sporządzane przez przedsiębiorcę 

prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych na wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w 

BDO, przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku 

opakowań lub organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 

1.> 

4a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, w przypadku organizacji samorządu gospodarczego, o 

której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich wprowadzających 

produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja. 
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5. [W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych dokumenty DPO i DPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek:] 

<W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych dokument DPO i dokument DPR są sporządzane przez przedsiębiorcę 

prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych na złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, 

wniosek:> 

1)   podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo 

2)   prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, albo 

3)   podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo 

4)   gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

[6. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych jest obowiązany wystawić dokument DPO lub dokument DPR, w 

przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub 

wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego posiadacza odpadów do recyklingu lub innego niż recykling 

procesu odzysku, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, został złożony nie później 

niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 

przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku. 

6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o 

której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5, w tym również ci, 

którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling 

procesu odzysku, złożyli wniosek o wystawienie dokumentu DPO lub dokumentu DPR, nie 

później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe 

zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych może wystawić ten dokument. 

7. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o ich wystawienie.] 
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<6. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych jest obowiązany sporządzić dokument DPO lub 

dokument DPR, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, 

organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady 

opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza odpadów do 

recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, jeżeli wniosek, o którym mowa 

w ust. 4 lub 5, został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w 

którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku. 

6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5, 

w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych do recyklingu lub 

innego niż recykling procesu odzysku, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu 

DPO lub dokumentu DPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w 

którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż 

recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych może sporządzić ten dokument. 

7. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni 

od dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie.> 

8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub 

wnioskodawca określony w ust. 5 zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów 

opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, wniosek, o 

którym mowa w ust. 4 lub 5, składa w ich imieniu posiadacz odpadów. 

[9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych wystawia dokument, o którym mowa w ust. 3, w trzech egzemplarzach, z 

czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, 

drugi egzemplarz - odpowiednio dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

organizacji odzysku opakowań, organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w 
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art. 25 ust. 1, albo wnioskodawcy określonego w ust. 5, natomiast trzeci egzemplarz - dla 

marszałka województwa. 

10. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym 

dokumenty zostały wystawione. 

10a. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 3, w czterech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przedsiębiorcy 

wystawiającego dokument, a pozostałe trzy egzemplarze - dla wnioskodawcy określonego 

w ust. 5. 

10b. Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia trzy egzemplarze dokumentu, o których 

mowa w ust. 10a, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady 

opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu 

odzysku, wpisując wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku 

opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, i 

niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentu wpisanemu podmiotowi. Drugi 

egzemplarz dokumentu, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym został 

uzupełniony, wnioskodawca określony w ust. 5 przekazuje marszałkowi województwa 

właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, natomiast 

trzeci egzemplarz zachowuje dla siebie.] 

<9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, za 

pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu produkty w 

opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, albo organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi województwa. 

10.  Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, 

podmiotom wskazanym w ust. 9, w terminie określonym w ust. 7. 

10a. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces 
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odzysku odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 

3, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wnioskodawcy określonemu w 

ust. 5, w terminie określonym w ust. 7. 

10b. Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia dokumenty, o których mowa w ust. 

10a, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady 

opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu 

odzysku, wpisując w nich wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację 

odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w 

art. 25 ust. 1, i niezwłocznie udostępnia, za pośrednictwem indywidualnego konta w 

BDO, wpisanemu podmiotowi oraz marszałkowi województwa właściwemu ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności przez prowadzącego recykling lub inny 

niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.> 

11. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach wykonywanej 

działalności gospodarczej dokonuje recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku 

odpadów opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych poddanych przez niego 

recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz sposób ich odzysku i 

recyklingu ustala się w oparciu o prowadzoną przez niego ilościową i jakościową 

ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

[12. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz wnioskodawca określony 

w ust. 5 są obowiązani przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.] 

<12a. Dokument DPO i dokument DPR zawierają odpowiednio: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, podmiotu wnioskującego o sporządzenie dokumentu; 

3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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o odpadach, podmiotu prowadzącego recykling albo inny niż recykling proces 

odzysku; 

4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu albo 

innego niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich rodzaje 

oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż 

gospodarstwa domowe, a także o sposobie ich recyklingu albo innego niż 

recykling procesu odzysku, o numerze karty przekazania odpadów 

potwierdzającej ich przyjęcie oraz o kwartale, w którym zostały przyjęte.> 

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

dokumentów DPO i DPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, a w przypadku 

organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z 

gospodarstw domowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi 

odzysku.] 

Art. 24. 

1. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów 

opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 

celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w 

oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO. 

<1a. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO.> 

[2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wystawiane przez przedsiębiorcę: 

1)   eksportującego odpady opakowaniowe, 

2)   dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych 

-   na wniosek złożony w postaci papierowej albo elektronicznej przez wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1. ] 

<2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzane przez przedsiębiorcę: 

1) eksportującego odpady opakowaniowe, 

2) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych 

– na wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przez 

wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub 

organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.> 
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2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku organizacji samorządu gospodarczego, o 

której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich wprowadzających 

produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są [wystawiane] <sporządzane> na podstawie 

dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar 

celny Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling 

procesowi odzysku albo na podstawie faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową 

dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku oraz na podstawie dokumentu dotyczącego transgranicznego 

przemieszczania odpadów określonego w załączniku IA, IB lub 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.). 

4. Przedsiębiorca jest obowiązany [wystawić] <sporządzić> dokumenty, o których mowa w 

ust. 1, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza 

odpadów odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, jeżeli wniosek, o którym 

mowa w ust. 2, został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w 

którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. 

[4a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci, którzy nie przekazali 

odpadów opakowaniowych odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, złożyli wniosek o 

wystawienie dokumentu EDPO lub dokumentu EDPR, nie później jednak niż 2 miesiące 

po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do 

eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych, przedsiębiorca może wystawić ten dokument. 

5. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o ich wystawienie, dołączając do nich uwierzytelnione kopie dokumentów 

celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione.] 
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<4a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci, którzy nie 

przekazali odpadów opakowaniowych odpowiednio do eksportu odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu EDPO lub dokumentu EDPR, nie później 

jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 

przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, przedsiębiorca może 

sporządzić ten dokument. 

5. Przedsiębiorca sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od 

dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie, dołączając do nich kopie dokumentów 

celnych albo faktur, na podstawie których były one sporządzone.> 

6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi 

lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej 

wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju. 

7. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu 

odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych, wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa w ich imieniu posiadacz 

odpadów. 

[8. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z 

czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, 

drugi egzemplarz - odpowiednio dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

organizacji odzysku opakowań albo organizacji samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1, natomiast trzeci egzemplarz - dla marszałka województwa. 

9. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym 

dokumenty zostały wystawione. 

10. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań oraz 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, są obowiązani 
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przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty celne, faktury i 

dokumenty dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, o których mowa w ust. 

3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.] 

<8. Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia je, 

za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu produkty w 

opakowaniach, organizacji odzysku opakowań albo organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi województwa. 

9. Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia je 

podmiotom wskazanym w ust. 8, w terminie określonym w ust. 5. 

10. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań oraz 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, są obowiązani 

przechowywać dokumenty celne i faktury, o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.> 

<10a. Dokument EDPO i dokument EDPR zawierają odpowiednio: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, eksportera odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowego 

dostawcy odpadów opakowaniowych; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odbiorcy 

odpadów; 

4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu albo 

innego niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich rodzaje 

oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż 

gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich recyklingu albo innego niż 

recykling procesu odzysku oraz o kwartale, w którym zostały przekazane.> 

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

dokumentów EDPO i EDPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, a w przypadku 

organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z 

gospodarstw domowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej 

dostawy.] 
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Art. 46. 

1. Przedsiębiorcy: 

1)   prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, którzy [wystawiają] <sporządzają> dokumenty DPO oraz 

dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o 

masie przekraczającej 400 Mg, 

2)   eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy [wystawili] 

<sporządzili>  w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty 

EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową 

dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg 

-   są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej 

"audytem". 

2. Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 

kalendarzowym, którego dotyczy. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, pomimo ciążącego na nim 

obowiązku nie przeprowadził audytu w terminie, o którym mowa w ust. 2, marszałek 

województwa wzywa go do przeprowadzenia audytu w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania przez niego wezwania. 

Art. 56. 

1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej "karą pieniężną", podlega ten, kto: 

1)   nie będąc wpisanym do rejestru: 

a)  [wystawia] <sporządza> dokumenty DPR, 

b)  [wystawia] <sporządza> dokumenty DPO, 

c)  [wystawia] <sporządza> dokumenty EDPR, 

d)  [wystawia] <sporządza> dokumenty EDPO; 

2)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na 

środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych 

odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: 

a)  opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających 

zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, 
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b)  maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego 

w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg; 

3)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 2 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na 

środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych 

odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były 

ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji 

opakowania, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz zapewnienia poziomu 

bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika; 

4)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 3 wprowadza do obrotu opakowania projektowane i 

wykonane w sposób uniemożliwiający: 

a)  ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo 

b)  przynajmniej ich recykling - jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo 

c)  inną niż recykling formę ich odzysku - jeżeli nie jest możliwy ich recykling; 

4a)   wbrew przepisowi art. 14 stosuje opakowania niespełniające wymagań, o których 

mowa w art. 11; 

5)    wbrew przepisowi art. 17 ust. 5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań, z 

którą zawarł umowę, wszelkich niezbędnych danych pozwalających na realizację 

przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich wprowadzonych w 

danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach oraz o wszystkich 

wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do 

obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3; 

6)   wbrew przepisowi art. 18 ust. 2 nie finansuje kosztów zbierania odpadów 

opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin 

przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego albo 

nie odbiera na własny koszt tych odpadów; 

7)    wbrew przepisowi art. 19 ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza na 

publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek marszałka 

województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do 

obrotu w poprzednim roku kalendarzowym; 

8)   wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje o 

masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku 

kalendarzowym; 

9)   wbrew przepisom art. 23 ust. 4 lub 5 i art. 24 ust. 2 nie [wystawia] <sporządza> : 
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a)  dokumentu DPR, 

b)  dokumentu DPO, 

c)  dokumentu EDPR, 

d)  dokumentu EDPO 

-   albo [wystawia] <sporządza> dokument nierzetelnie; 

10)  [wbrew przepisom art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9 nie przekazuje marszałkowi 

województwa egzemplarza:] 

<wbrew przepisom art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9 nie udostępnia marszałkowi 

województwa, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 7 albo 

art. 24 ust. 5:> 

a)  dokumentu DPR, 

b)  dokumentu DPO, 

c)  dokumentu EDPR, 

d)  dokumentu EDPO; 

10a)   wbrew przepisowi art. 23 ust. 8 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty w 

opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, organizacji samorządu gospodarczego, 

o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawcy określonego w art. 23 ust. 5, 

wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 4 lub 5; 

10b)   wbrew przepisowi art. 24 ust. 7 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty w 

opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 

2; 

10c)   wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego 

lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego; 

11)   wbrew przepisowi art. 41 prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach 

wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który 

nie jest wpisany do rejestru, z wyjątkiem produktów w opakowaniach, które zostały 

wprowadzone do obrotu przez tego wprowadzającego przed dniem wykreślenia go z 

rejestru; 

12)  wbrew przepisowi art. 42 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, 

sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów 

informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: 
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a)  dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów 

opakowaniowych, 

b)  właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 

c)  znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach 

-   co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży; 

13)  wbrew przepisowi art. 43 ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub 

hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin; 

14)  wbrew przepisowi art. 44 prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 

handlowej powyżej 2000 m
2
 nie prowadzi na własny koszt selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w 

ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały 

odpady; 

15)   wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 nie przeprowadza audytu w terminie określonym w 

art. 46 ust. 2; 

16)   wbrew przepisowi art. 46 ust. 3 nie przeprowadza audytu w terminie określonym w 

tym przepisie. 

2. Karze pieniężnej podlega także organizacja odzysku opakowań, która wbrew przepisowi 

art. 31 ust. 1 pkt 1, nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% 

przychodów uzyskanych z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125) 

 

Art. 53. 

[1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do wydania wprowadzającemu sprzęt, 

z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 

każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zużytym sprzęcie. 

2. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
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3)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

5)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

6)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

innych niż recykling procesów odzysku; 

7)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania; 

8)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

9)    (uchylony); 

10)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

11)   (uchylony); 

12)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych 

niż recykling procesów odzysku; 

13)   (uchylony); 

14)  masę zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla 

wprowadzającego sprzęt; 

15)  numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w zakładzie 

przetwarzania zużyty sprzęt; 

16)  masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia dla wprowadzającego 

sprzęt; 

17)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia 

dla wprowadzającego sprzęt; 

18)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi i innym niż 

recykling procesom odzysku dla wprowadzającego sprzęt; 

19)  oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem typu procesu określonego w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

20)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu dla 

wprowadzającego sprzęt; 

21)  oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
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22)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim w celu poddania 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla 

wprowadzającego sprzęt; 

23)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w celu poddania 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla 

wprowadzającego sprzęt.] 

<1. Prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie o zużytym sprzęcie za 

poprzedni rok kalendarzowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w 

art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „BDO”. 

2. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku; 

4) informacje o masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania 

dla wprowadzającego sprzęt; 

5) numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w zakładzie 

przetwarzania zużyty sprzęt; 

6) informacje o masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia dla 

wprowadzającego sprzęt; 

7) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do 

ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt; 

8) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych 

recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku dla wprowadzającego 

sprzęt; 

9) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem rodzaju procesu 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
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10) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych 

unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt; 

11) oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z podaniem rodzaju 

procesu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

12) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych 

z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub 

unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt; 

13) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych 

z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom 

odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt.> 

3. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie może uwzględnić: 

1)   masę zużytego sprzętu oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przygotowanych do ponownego użycia, 

2)   masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, 

3)   masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, wywiezionych z terytorium kraju w 

celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub 

unieszkodliwianiu 

-   do dnia 1 lutego następnego roku. 

[4. Prowadzący zakład przetwarzania wystawia zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi 

egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje u 

prowadzącego zakład przetwarzania.] 

<4. Prowadzący zakład przetwarzania udostępnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 

1, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, za 

pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu sprzęt albo 

organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którymi zawarł 

umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1, oraz marszałkowi województwa.> 

[5. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie jest sporządzane w postaci papierowej lub 

elektronicznej.] 
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6. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart 

przekazania odpadu. 

7. W przypadku prowadzącego zakład przetwarzania będącego jednocześnie zbierającym 

zużyty sprzęt masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania, zebranego w 

ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu ustala się na 

podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. 

8. Masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia oraz masę odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia ustala się na 

podstawie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

9. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż 

recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie zaświadczenia 

potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling 

procesy odzysku. 

10. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala się 

na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład 

przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów. 

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

zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą 

ujednolicenia sporządzania i przekazywania zaświadczeń.] 

 

[Art. 54. 

Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do przechowywania zaświadczeń o 

zużytym sprzęcie, zaświadczeń potwierdzających recykling oraz zaświadczeń 

potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.] 

 

Art. 55. 

[1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do wydania 

prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego 

sprzętu do recyklingu zaświadczenia potwierdzającego recykling za poprzedni rok 

kalendarzowy. 
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2. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład 

przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie potwierdzające recykling zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

6)    (uchylony); 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

8)    (uchylony); 

9)   kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład przetwarzania do recyklingu; 

10)  oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, określonego w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu wystawia zaświadczenie potwierdzające 

recykling w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący 

zakład przetwarzania przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu, 

drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz 

pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.] 

<1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu sporządza zaświadczenie 

potwierdzające recykling za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na wniosek prowadzącego 

zakład przetwarzania złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 
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3) kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do recyklingu; 

4) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem jego rodzaju, 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu udostępnia zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, prowadzącemu 

zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do 

recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie określonym w ust. 2.> 

[5. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest sporządzane w postaci papierowej lub 

elektronicznej.] 

[Art. 56. 

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do przechowywania 

zaświadczeń potwierdzających recykling przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczą te zaświadczenia.] 

Art. 57. 

[1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest 

obowiązany do wydania prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady 

powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest wydawane na 

wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

innych niż recykling procesów odzysku; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

6)    (uchylony); 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych 

niż recykling procesów odzysku; 

8)    (uchylony); 
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9)   kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład przetwarzania do innych niż recykling procesów odzysku; 

10)  oznaczenie innego niż recykling zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wystawia 

zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania 

przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów 

odzysku, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci 

egzemplarz pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku.] 

<1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku 

sporządza zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku za 

poprzedni rok kalendarzowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane na wniosek prowadzącego 

zakład przetwarzania złożony za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku; 

3) kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przekazanych przez prowadzącego zakład przetwarzania do innych niż recykling 

procesów odzysku; 

4) oznaczenie innego niż recykling zastosowanego procesu odzysku, z podaniem jego 

rodzaju, określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku udostępnia 

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem indywidualnego konta w 

BDO, prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze 

zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku oraz marszałkowi 

województwa, w terminie określonym w ust. 2.> 
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[5. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest sporządzane w 

postaci papierowej lub elektronicznej.] 

[Art. 58. 

Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest obowiązany 

do przechowywania zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku przez 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia. 

Art. 59. 

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

zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż 

recykling procesy odzysku oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia 

sporządzania i przekazywania tych zaświadczeń.] 

 

Art. 91. 

Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   będąc do tego obowiązanym na podstawie art. 7 ust. 2 nie stosuje przy projektowaniu 

sprzętu wymagań dotyczących ekoprojektu ułatwiających ponowne użycie i przetwarzanie 

zużytego sprzętu, zgodnie z tym przepisem; 

2)   wbrew przepisowi art. 7 ust. 3 uniemożliwia ponowne użycie zużytego sprzętu przez 

stosowanie specyficznych rozwiązań projektowych lub procesów produkcyjnych; 

3)   wbrew przepisowi art. 12 ust. 1 nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturze i innych 

dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu; 

4)   wbrew przepisowi art. 13 ust. 1 nie dołącza do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 

domowych informacji wskazanych w tym przepisie; 

5)   wbrew przepisowi art. 13 ust. 2 pkt 1 nie informuje o systemie zbierania, w tym zwrotu, 

zużytego sprzętu; 

6)   wbrew przepisowi art. 13 ust. 2 pkt 2 nie informuje o roli, jaką gospodarstwo domowe 

spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego 

sprzętu; 

7)   wbrew przepisowi art. 14 ust. 1 nie oznakowuje sprzętu symbolem selektywnego 

zbierania; 

8)   wbrew przepisowi art. 14 ust. 2 nie umieszcza w sposób wyraźny, czytelny i trwały 

oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1, na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach 

dołączonych do sprzętu; 
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9)   wbrew przepisom art. 15 ust. 3 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie 

wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co 

najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzonego do obrotu sprzętu osiągniętych 

w poprzednim roku kalendarzowym albo nie rozlicza wykonania tych obowiązków w 

terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 5; 

10)  wbrew przepisowi art. 16 ust. 2 nie informuje nabywców sprzętu o wysokości kosztów 

gospodarowania odpadami; 

11)  wbrew przepisowi art. 17 ust. 1 nie opracowuje informacji dotyczącej ponownego użycia 

i przetwarzania zużytego sprzętu, zawierającej w szczególności wskazanie 

poszczególnych części składowych oraz materiałów zawartych w sprzęcie, a także 

umiejscowienia w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części 

składowych; 

12)  wbrew przepisowi art. 17 ust. 3 nie przekazuje bezpłatnie informacji, o której mowa w 

art. 17 ust. 1; 

13)  wbrew przepisowi art. 18 ust. 1 nie organizuje i nie finansuje odbierania od zbierających 

zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych; 

14)  wbrew przepisowi art. 19 ust. 1 nie organizuje i nie finansuje zbierania oraz 

przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa 

domowe; 

15)  wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 nie prowadzi dodatkowej ewidencji obejmującej 

informacje o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu albo prowadzi ją niezgodnie ze 

stanem rzeczywistym; 

16)  wbrew przepisowi art. 22 ust. 3 nie przechowuje dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń 

o zużytym sprzęcie; 

17)  wbrew przepisom art. 23 nie zawiera umowy z prowadzącym zakład przetwarzania; 

18)  wbrew przepisowi art. 26 ust. 2 nie wyznacza autoryzowanego przedstawiciela; 

19)  wbrew przepisowi art. 26 ust. 5 nie wykonuje obowiązków określonych ustawą dla 

wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego; 

20)  wbrew przepisom art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 i 3 nie wnosi zabezpieczenia finansowego 

albo nie wnosi go w terminie; 
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21)  wbrew zakazowi określonemu w art. 35 ust. 1 zbiera niekompletny zużyty sprzęt lub 

części pochodzące ze zużytego sprzętu; 

22)  wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego 

z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży; 

23)  wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego 

z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu; 

24)  wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu 

pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie 

przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych; 

25)  wbrew przepisowi art. 37 ust. 4 nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie 

sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3, lub kto udostępniając 

na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje tych 

informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie 

internetowej lub w formie komunikatu; 

26)  wbrew przepisom art. 39: 

a)  udostępnia na rynku sprzęt niezgodnie z art. 39 pkt 1 lit. a, 

b)  udostępnia na rynku sprzęt nieoznakowany zgodnie z art. 14 ust. 1, 

c)  nie umieszcza w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach 

zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość - nie przekazuje tych informacji w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w 

formie komunikatu, 

d)  udostępnia na rynku sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych bez dołączonych 

do niego informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1; 

27)  wbrew przepisowi art. 40 ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że 

zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1; 

28)  wbrew przepisom art. 40 ust. 2 i 3 nie umieszcza w punkcie serwisowym informacji o 

punktach zbierania zużytego sprzętu oraz informacji o możliwości nieodpłatnego 

przyjęcia zużytego sprzętu; 

29)  wbrew przepisom art. 43 nie wyposaża miejsc, w których jest magazynowany zużyty 

sprzęt, zgodnie z tymi przepisami; 
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30)  wbrew przepisom art. 44 ust. 1 nie przekazuje zebranego zużytego sprzętu 

prowadzącemu zakład przetwarzania posiadającemu decyzję w zakresie gospodarki 

odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu 

należącego do grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy; 

31)  wbrew przepisowi art. 44 ust. 4 nie zapewnia zbierania i transportu zużytego sprzętu w 

warunkach optymalnych do przygotowania go do ponownego użycia, recyklingu oraz 

innych niż recykling procesów odzysku, w tym ograniczenia rozprzestrzeniania się 

niebezpiecznych substancji; 

32)  wbrew przepisom art. 45 nie przekazuje wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta 

informacji, o których mowa w tych przepisach; 

33)  wbrew przepisom art. 46: 

a)  prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty 

sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem 

przetwarzania, 

b)  nie prowadzi demontażu zużytego sprzętu, procesów recyklingu i innych niż recykling 

procesów odzysku, z wyjątkiem przygotowania do ponownego użycia, obejmujących 

przynajmniej usunięcie ze zużytego sprzętu płynów oraz postępowanie, o którym 

mowa w art. 46 ust. 2; 

34)  wbrew przepisowi art. 47 unieszkodliwia zużyty sprzęt przed poddaniem go 

przetwarzaniu, o którym mowa w art. 46; 

35)  wbrew przepisowi art. 49 nie przyjmuje co najmniej nieodpłatnie zużytego sprzętu 

pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierającego zużyty sprzęt; 

36)  wbrew przepisom art. 50 nie wyposaża miejsc, w których jest magazynowany zużyty 

sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, zgodnie z tymi przepisami; 

37)  wbrew przepisom art. 51 ust. 1 nie wyposaża zakładu przetwarzania zgodnie z tymi 

przepisami; 

38)  wbrew przepisowi art. 51 ust. 2 przyjmuje zużyty sprzęt do zakładu przetwarzania, który 

nie jest wyposażony zgodnie z art. 51 ust. 1; 

39)  wbrew przepisom art. 52 ust. 1 lub 2 nie przekazuje odpadów powstałych po demontażu 

zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanym do rejestru, 

albo prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów; 
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40)  wbrew przepisowi art. 52 ust. 6 nie przekazuje zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 

[41)  wbrew przepisom art. 53 ust. 1 i 4 nie wydaje wprowadzającemu sprzęt albo nie 

przekazuje marszałkowi województwa zaświadczenia o zużytym sprzęcie albo sporządza 

zaświadczenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym;] 

<41) wbrew przepisom art. 53 ust. 4 nie udostępnia zaświadczenia o zużytym sprzęcie 

albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia zaświadczenie 

zawierające informacje nierzetelne;> 

[42)  wbrew przepisom art. 54, art. 56 i art. 58 nie przechowuje: 

a)  zaświadczeń o zużytym sprzęcie, 

b)  zaświadczeń potwierdzających recykling, 

c)  zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku;] 

[43)  wbrew przepisom art. 55 ust. 1 i 4 oraz art. 57 ust. 1 i 4 nie wydaje prowadzącemu 

zakład przetwarzania albo nie przekazuje marszałkowi województwa zaświadczenia 

potwierdzającego recykling albo zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling 

procesy odzysku albo sporządza zaświadczenia niezgodnie ze stanem rzeczywistym;] 

<43) wbrew przepisom art. 55 ust. 4 oraz art. 57 ust. 4 nie udostępnia zaświadczenia 

potwierdzającego recykling albo zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling 

procesy odzysku albo nie udostępnia zaświadczenia w terminie lub udostępnia 

zaświadczenie zawierające informacje nierzetelne;> 

44)  wbrew przepisom art. 62 ust. 2 albo 3 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne 

co najmniej 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim albo danym roku 

kalendarzowym albo nie rozlicza wykonania tego obowiązku w terminie, o którym mowa 

w art. 62 ust. 4; 

45)  wbrew przepisom art. 64 nie przedstawia marszałkowi województwa dokumentów, o 

których mowa w tych przepisach; 

46)  wbrew przepisom art. 66 nie przeprowadza audytu albo nie przeprowadza go w terminie; 

47)  wbrew przepisowi art. 70 ust. 2 nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnionej kopii sprawozdania z 

przeprowadzonego audytu albo nie przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w 
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terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt 

dotyczy; 

48)  wbrew przepisowi art. 70 ust. 3 nie przechowuje sprawozdania z przeprowadzonego 

audytu wraz z dokumentacją audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego audyt dotyczy. 

Art. 92. 

Administracyjne kary pieniężne wynoszą: 

1)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 4-10, 29, 30, 35, 39 i 40 - od 10 000 zł 

do 1 000 000 zł; 

2)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 1-3, 12-14, 17-21, 33, 34, 36-38, 41 i 

46 - od 15 000 zł do 500 000 zł; 

[3)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 11, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 45, 

47 i 48 - od 10 000 zł do 400 000 zł;] 

<3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 11, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 43, 45, 47 

i 48 – od 10 000 zł do 400 000 zł;> 

4)   w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 44 - od 15 000 zł do 1 000 000 zł; 

5)   w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 22-24 i 26 - od 5000 zł do 500 000 zł; 

6)   w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 25 - od 5000 zł do 300 000 zł. 

 

Art. 93. 

[1. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów, o których mowa w art. 91 pkt 1-

21 i 27-48, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska.] 

<1. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów, o których mowa w art. 91 

pkt 1–21, 27–41 i 43–48, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska.> 

2. Administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów, o których mowa w art. 91 pkt 22-

26, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. 

3. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się stopień 

szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową 

działalność podmiotu. 

4. Jeżeli podmiot podlegający ukaraniu przedstawi organowi dowody i okoliczności 

wskazujące, że podmiot ten dochował należytej staranności i uczynił wszystko, czego 
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można od niego rozsądnie oczekiwać, aby do naruszenia nie doszło lub że nie miał 

żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie to nastąpiło wskutek zdarzeń i 

okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć, organ nie wszczyna postępowania w 

sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej wobec tego podmiotu, a postępowanie 

wszczęte w tej sprawie umarza. 

5. W przypadku stwierdzenia w czasie jednego postępowania kilku naruszeń wyczerpujących 

znamiona naruszeń określonych w art. 91 orzeka się jedną karę za wszystkie naruszenia, 

której wysokość nie może przekraczać najwyższej kary przewidzianej za dane naruszenia. 

6. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek 

bankowy odpowiednio właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo 

właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. 

7. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2422, z 2018 r. poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 1. 

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 3: 

a)  w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

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

2017/997".", 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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."; 

2)   w art. 4: 

a)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"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;", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

c)  uchyla się ust. 4; 

3)   w art. 7: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b)  uchyla się ust. 2 i 3; 

4)   w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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 właściwości 
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odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia 

(UE) 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5."; 

5)   w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

6)   w art. 50 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w 

brzmieniu: 

"e)  wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem 

posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;"; 

7)   w art. 52 w ust. 1 w pkt 8 w lit. e w tiret szóste kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

się lit. f w brzmieniu: 

"f)  wytwórcy odpadów - informację o wytwarzaniu odpadów niepodlegających obowiązkowi 

uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego."; 

8)   w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1)   35,65% dochód budżetu województwa; 

2)   64,35% dochód budżetu państwa."; 

9)   w art. 67: 

a)  w ust. 1: 

–  w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

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

–  w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"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.", 

[b)  w ust. 3: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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"Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają następujące 

informacje:", 

–  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a)  masę oraz kod i nazwę rodzajów odpadów;", 

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"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.", 

d)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: 

"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.",] 

<b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

informacje: 
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1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę 

transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca 

prowadzenia działalności; 

2) numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1; 

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

4) imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami 

oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z 

udziałem tych podmiotów; 

5) imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów; 

6) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby władającego 

powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3; 

7) rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności 

wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 

8) adres miejsca pochodzenia odpadów, w tym spoza terytorium kraju – z wyłączeniem 

wytwórców odpadów; 

9) masę odpadów lub suchą masę odpadów oraz kod i rodzaj odpadów; 

10)  sposób gospodarowania odpadami – w przypadku posiadacza odpadów 

prowadzącego przetwarzanie odpadów; 

11) adres miejsca przeznaczenia odpadów, a w przypadku przeznaczenia odpadów poza 

terytorium kraju również datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu 

oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu: 

„3a. Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo informacje o: 

1) dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego 

posiadacza odpadów; 

2) numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów stanowiących pojazd albo 

zespół pojazdów, w rozumieniu art. 2 pkt 31 i 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.); 

3) numerach pojemników oraz numerze certyfikatu wymaganych dla składowania 

odpadów rtęci metalicznej – w przypadku posiadacza odpadów przekazującego 

odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów 

niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci 
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metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów 

niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci 

metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia. 

3b. Karta ewidencji odpadów zawiera dodatkowo informacje o: 

1) procentowej zawartości PCB w odpadzie, jeżeli odpad zawiera PCB; 

2) masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we 

własnym zakresie lub przekazanych. 

3c. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych zawiera dodatkowo informacje o: 

1) nazwie oraz adresie oczyszczalni ścieków, w której powstają komunalne osady 

ściekowe; 

2) rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych; 

3) składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych; 

4) dacie, miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

5) celu stosowania komunalnych osadów ściekowych. 

3d. Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera 

dodatkowo informacje o: 

1) wytworzonych odpadach w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, w szczególności o masie i rodzaju tych odpadów; 

2) gospodarowaniu we własnym zakresie odpadami powstałymi w wyniku 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności o 

masie i rodzaju zagospodarowanych odpadów oraz o zastosowanym procesie 

odzysku lub unieszkodliwiania; 

3) odpadach powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego przekazanych innemu posiadaczowi odpadów, w szczególności o 

masie i rodzaju przekazanych odpadów. 

3e. Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji zawiera dodatkowo informacje 

o: 

1) pojazdach przyjętych do punktu zbierania pojazdów lub przyjętych do stacji 

demontażu pojazdów, w szczególności o masie i liczbie przyjętych pojazdów; 

2) odpadach powstałych po demontażu pojazdów, w szczególności o masie i rodzaju 

tych odpadów; 
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3) sposobie przetworzenia odpadów powstałych po demontażu pojazdów, z podziałem 

na przetworzone na stacji demontażu oraz przekazane do przetworzenia w kraju, w 

szczególności o masie przetworzonych odpadów; 

4) masie odpadów powstałych po demontażu pojazdów przekazanych do przetworzenia 

do innego kraju; 

5) masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, 

wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo informacje o: 

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

nieruchomości; 

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

nieruchomości; 

3) dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

4) dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego 

posiadacza odpadów; 

5) dacie i godzinie przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza 

odpadów albo dacie i godzinie ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejscu 

zbierania lub miejscu 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 odpowiednio do zakresu prowadzonej 

działalności.>  

e)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Ewidencję odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 

podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.", 

[f)  dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"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.";] 
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<6. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za 

pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami.> 

[10)  w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.";] 

11)  w art. 69: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"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.", 

c)  uchyla się ust. 2, 

d)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

e)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

"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.", 
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f)  uchyla się ust. 5; 

12)  po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu: 

"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. 

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 
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Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, niezwłocznie po 

zakończeniu transportu."; 

13)  w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

[14)  w art. 79 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"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.)."; 

15)  w art. 83 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"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.";] 

<14) w art. 79 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. W BDO gromadzi się również informacje zawarte w: 

1) dokumentach ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1; 

2) sprawozdaniach, o których mowa w art. 73–75; 

3) dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

4) dokumentach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej; 

5) zaświadczeniach, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6) zaświadczeniach, o których mowa w art. 59a ust. 1 oraz art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

6. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami umożliwia 

dla danego rodzaju odpadów identyfikację ich wytwórcy oraz kolejnych posiadaczy 

tych odpadów.”; 

15) w art. 83 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12–21, posiadają możliwość 

weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy 

odpadów ewidencji odpadów.> 

16)  w art. 110 w ust. 2 w pkt 1 w lit. g skreśla się wyrazy ", o których mowa w załączniku nr 

3 do ustawy,"; 

17)  w art. 158: 

a)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  stałych odpadów komunalnych", 

b)  w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"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,"; 

18)  w art. 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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."; 

19)  w art. 160 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"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,"; 

20)  w art. 180 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"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."; 

21)  po art. 237a dodaje się art. 237aa i art. 237ab w brzmieniu: 

"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: 
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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, 

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."; 

22)  w art. 237b: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"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:", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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"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.", 

c)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"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."; 

23)  w art. 237c w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Zbiorcze sprawozdanie za rok 2018 zawiera dodatkowo informacje, o których mowa w art. 

237b ust. 3a."; 

24)  po art. 237c dodaje się art. 237d-237f w brzmieniu: 

"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 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. 
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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."; 

25)  w art. 238 uchyla się ust. 4; 

26)  w art. 251: 

a)  w ust. 1 pkt 2-10 otrzymują brzmienie: 

"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.", 

b)  w ust. 2 pkt 3-10 otrzymują brzmienie: 

"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; 
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8)   2023 r. - 2219 tys. zł; 

9)   2024 r. - 2219 tys. zł; 

10)  2025 r. -2219 tys. zł.", 

c)  w ust. 3 pkt 2-10 otrzymują brzmienie: 

"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."; 

27)  załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

ustawy; 

28)  uchyla się załącznik nr 3 do ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 45. 

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) wprowadza się następujące 

zmiany: 

Art. 45 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 54 pkt 4 nin. ustawy. 

1)   w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz 

osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu 
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zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego 

w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym.";"; 

Art. 45 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 54 pkt 4 nin. ustawy. 

2)   w art. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, 

profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie 

identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online, albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na tożsamość 

kandydata.";"; 

3)   
(1)

 (uchylony); 

Art. 45 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 54 pkt 4 nin. ustawy. 

4)   art. 46 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 46. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431) art. 70 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 70. 1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu 

projektu jest upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności 

związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, wymaga 

wykorzystania profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji 

elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła 

krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 
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z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 

poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka 

identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo 

danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w 

celu realizacji usługi online. 

2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest 

możliwe, uwierzytelnianie w centralnym systemie teleinformatycznym podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego 

przez ten system."."; 

Art. 45 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 54 pkt 4 nin. ustawy. 

[5)   art. 57 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 57. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 w lit. e w ust. 5 wyrazy "podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego, 

podpisu osobistego"."; 

6)   w art. 60 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,"; 

7)   w art. 66 w ust. 1 wyrazy "1 marca 2019 r." zastępuje się wyrazami "4 marca 2019 r.".] 

<5) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2, 

sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.> 

 


